السٌرة الذاتٌة

االســـــــــــــــــــم  -:أ .د  .حنان حسن مجٌد مصطفى
اللــقــب العلــمـــً  -:أستاذ
االخــتـصــــــاص  -:علوم فً الفٌزٌاء  ،فلسفه فً التربٌة
االختصاص الدقٌق  -:طرائق تدرٌس الفٌزٌاء
الــمـــــــــــــــهـنة  -:تدرٌسٌة
الــمـــنـــــــــصـب  -:مقررة قسم العلوم التربٌة والنفسٌة
المـــــــوباٌـــــــــل 5::5:7<87<; -:
الفــــــــاٌبــــــــــر 5::77;895<: -:
االٌـــمــــــــــــــٌل dr.hanan1917@gmail.com -:

الشهادات الحاصل علٌها -:
 بكلورٌوس علوم فً الفٌزٌاء ( ضمن العشره االوئل ) العدد  5;78بتارٌخ  7<;7 / : / 57كلٌة تربٌة  /جامعةبغداد
 الماجستٌر فً التربٌة  /ط  .ت  .الفٌزٌاء  /االمر الجامعً ; 57بتارٌخ  – 7<<5 / 7 / :كلٌة التربٌة أبن الرشدجامعة بغداد
 دكتوراه فلسفة فً التربٌة  /ط  .ت  .الفٌزٌاء  /االمر الجامعً  6799بتارٌخ  – 7<<: / 7 / 7كلٌة التربٌة أبنالهٌثم جامعة بغداد

أخر لقب علمً -:
أستاذ  /االمر الجامعً  789< / 77بتارٌخ  5579 / 9 / 5:جامعة بغداد اعتباراً من 5576 / < / 7
المناصب االدارٌة -:
مقررٌة الدراسات الدولٌة فً قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة  /االمراالداري /العدد  5<89 /7بتارٌخ . 5578 /75/8

اسم المواد الدراسٌة التً تم تدرٌسها -:
)7
)5
)6

)7

الصف االول  /الفٌزٌاء العلمٌة ( مٌكانٌك وكهرباء )  ،علم النفس العام
الصف الثانً  /أسس التربٌة  ،االدارة التربوٌة  ،المنهج والكتاب المدرسً
الصف الثالث  - /الفٌزٌاء العلمٌة ( الذرٌة )
 طرائق تدرٌس ( الفٌزٌاء  ،الرٌاضٌات  ،الحاسبات( الخدمة االجتماعٌة  ،التربٌة الخاصة  ،العلوم التربوٌة والنفسٌة )
 المستحدثات التربوٌةالصف الرابع  - /الفٌزٌاء العلمٌة ( االجهزه والوسائل التعلٌمٌة )
 القٌاس والتقوٌم التطبٌقات التدرٌسة ( الفٌزٌاء  ،الرٌاضٌات  ،الحاسبات  ،الخدمة االجماعٌة  ،التربٌةالخاصة )

المواد التً تم تدرٌسها فً الدراسات العلٌا -:
تكنولوجٌا التعلٌم  ،طرائق التدرٌس  ،المناهج  ،القٌاس والتقوٌم  ،االحصاء التربوي
البحوث المنشوره -:
تم نشر (  ) 77بحثا لحد االن فً مجالت علمٌة محكمة وهً -:
 )7مجلة العلوم االجتماعٌة  /كلٌة االداب
 )5مجلة العلوم التربوٌة والنفسٌة  /مركز البحوث
 )6مجلة كلٌة التربٌة للبنات  /كلٌة التربٌة للبنات
الكتب المؤلفة -:
تم تألٌف (  )75كتب ذات العالقة بالمناهج الدراسٌة بالتعاون مع وزارة التربٌة  /مدٌرٌة المناهج ( وبكتب رسمٌة )
الكتب المؤلف ( خبرة علمٌة ) -:
تم تقوٌم ( < ) كتب كخبرة علمٌة ذات العالقة بالمناهج الدراسٌة والتابعة لكلٌة التربٌة أبن الهٌثم وكلٌة التربٌة جامعة
الموصل ووزارة التربٌة  /دائرة المناهج وبكتب رسمٌة .
مناقشة البحوث والرسائل واالطارٌح الجامعٌة -:
تم مناقشة ( ; ) اطارٌح دكتوراه و (  ) 77رسالة ماجستٌر باالضافة الى لجان مناقشة بحوث التخرج للدراسات االولٌة .
االشراف على البحوث والرسائل واالطارٌح الجامعٌة -:
تم االشراف على (  ) 75او اكثر بحث تخرج لنٌل شهادة بكلورٌوس العلوم التربوٌة والنفسٌة فً القسم .
تم االشراف على رسالتٌن ماجستٌر فقط ثم لم احض بعد ذلك باالشراف على الرسائل او االطارٌح لعدم وجود اختصاصً
فً القسم باالضافة الى اكتفاء كلٌات التربٌة فً بغداد باساتذتها .
التقوٌم العلمً للبحوث والرسائل واالطارٌح -:
تم تقوٌم (  ) 7:وكماٌلً -:
تم تقوٌم (  ) :اطارٌح دكتوراه ( كخبرة علمٌة ) لكلٌة التربٌة  /أبن الهٌثم و (  ) 5اطروحة لجهاز االشراف فً وزارة
التعلٌم العالً .
وتم تقوٌم (  ) 8رسائل ماجستٌر لكلٌة التربٌة أبن الهٌثم و (  ) 5للتربٌة االساسٌة و (  ) 7رسالة ماجستٌر لجهاز
االشراف .

اللجان االمتحانٌة -:
شاركت فً الللجان االمتحانٌة باوامر ادارٌة اعتباراً من عام ;<< – 7ولغاٌة االن ماعدا ( ) 5557
لظروف الوالدة (  ) 555:مجازة بدون راتب .
اللجان االخرى -:
وهً لجان تحدٌث كتب منهجٌة  ،تدقٌق وثائق  ،تألٌف كتب منهجٌة تألٌف أدله مرافقه لكتب منهجٌة  ،متابعة الغٌابات ،
وذلك وفقا لكتب رسمٌة وزارٌة وادارٌة .
اللجان الداخلٌة -:
وهً لجان باوامر داخلٌة من رئاسة قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة :
وهً  :لجنة التطبٌقات التدرٌسٌة  ،ولجنة متابعة الغٌابات  ،ولجنة السمنار  ،ولجنة تقوٌم كتب منهجٌة ولجنة تدقٌق وجرد
الدفاتر االمتحانٌة ....
المؤتمرات والندوات -:
شاركت بــ (  ) 76ندوة ببحوث واوراق عمل وشاركت بــ (  ) 6مؤتمرات ببحوث علمٌة .
المعارض العلمٌة والزٌارات المٌدانٌة -:
شاركت بــ ( ; ) معارض ذات العالقة بتقنٌات الحاسوب والبٌئة وشاركت بــ مهرجان بغداد عاصمة الثقافة العربٌة لعام (
 ) 5576وكذلك بممارستٌن مٌدانٌتٌن فً البوعٌشة والٌوسفٌة .
المساهمات فً خدمة المجتمع -:
 -7تقدٌم العدٌد من البوسترات التعلٌمٌة التً تم عرضها فً المعارض المشار الٌها الى مدٌرٌة المناهج  /وزارة
التربٌة .
 -5تقدٌم العدٌد من االستشارات العلمٌة  /الى طلبة الماجستٌر والدكتوراه فً كلٌات التربٌة موثقة وفق نموذج
استمارة خاصة موقعة ومختومة .
 -6تقدٌم االرشادات والتوجٌهات الى مدرسات مدارس مدٌنة بغداد خالل الزٌارات فً فترة التطبٌق الجمعً لطالبات
الصفوف الرابعة فً كلٌة أبن الهٌثم .
الشكر والتقدٌر -:
حاصلة على العدٌد من كتب الشكر والتقدر طٌلة فترة الخدمة .
االنذارات والعقوبات -:
ال ٌوجد

أ  .د  .سمٌرة عبد الحسٌن كاظم

أ  .د  .شروق كاظم سالمان

رئٌس قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة

عمٌدة كلٌة التربٌة للبنات
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