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 والعلمية الذاتية السيرة
 

 

 حسن نور حسين عبد الجليل :واللقب ـم الرباعيـــــــــاالســ

 31/3/1983 الميـالد:ومكان تاريخ 

 ةمسلم :الديـــــــــــانة

 متزوجة الزوجية:الحالة 

 االقتصاد المنزلي العام :التخصص 

 تربية في االقتصاد المنزلي:   الدقيق  صــالتـخـص

 جامعة بغداد / كلية التربية للبنات/ قسم االقتصاد المنزلي:     لعنوان العم

 :   الهاتف النقال

 nour.h@coeduw.uobaghdad.edu.iq: كترونيأاللالبريد 

 أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ االختصاص الكليـــة  الجامعة الدرجة العلمية

 2005/ 2004 ياالقتصاد المنزل التربية للبنات بغداد سبكالوريو

 ماجستير

 

 2019/2020 تربية في االقتصاد المنزلي التربية للبنات بغداد

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي  

 إلى –الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2010_2005 قسم االقتصاد المنزلي / التربية للبنات مالحظم.  1

 2013-2010 قسم االقتصاد المنزلي / التربية للبنات مالحظ 2
 2017-2013 قسم االقتصاد المنزلي / التربية للبنات مالحظينرئيس  3
 2020-2017 قسم االقتصاد المنزلي / التربية للبنات مدير م. 4
 مدرس مساعد 5

 

  9/8/2020 قسم االقتصاد المنزلي / التربية للبنات
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 ثالثاً : التدريس الجامعي  

 الى –من   الفترة الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 ولحد االن 2005 بغداد كلية التربية للبنات 1

2    

3    

4    

5    

 

 بتدريسها امق التيرابعاً : المقررات الدراسية  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2018-2005 مختبر الطفل االقتصاد المنزلي 1

 2021-2020 /نظريرعاية طفولة/ثالث االقتصاد المنزلي 2

 2021-2020 إدارة حضانات عملي االقتصاد المنزلي 3

4    

5    

 

 

 :االطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليها )خامساً:  

 السنــة القســـم اسم األطروحة  أو  الرسالة ت
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 ) االطاريح ، الرسائل ( التي ناقشهاسادساً: 

 

الشهادة و  اسم الطالبة اسم األطروحة  أو  الرسالة ت

 التخصص 

تاريخ  القســـم

 المناقشة

     دال توج 1

2      

3      

 

 سابعا: )الرسائل ،االطاريح ، البحوث( التي قومها

اسم األطروحة  أو  الرسالة او  ت

 البحث

اسم 

الطالبة/ 

 اوالمجلة

الشهادة و 

 التخصص 

تاريخ  القســـم

 التقويم

     دال توج 1

2      

3      

 

 

 

  األخرىثامنا : األنشطة العلمية  

  

 خارج الكلية داخل الكلية

جرائم العنف )االفتراضية حضور ورشة العمل 

 2020 هوالمعالجات( لسناألسباب -االسري

 كلية التربية للبنات

الذكاء الصناعي ودوره )االلكترونية حضور الورشة 

( 19-في مواجهة كورونا فايروس )كوفيد

 امعة التكنلوجية    الج 2020لسنة
)تطوير مهارات  ورشة االفتراضيةحضور 

الخريجين لمواجهة تحديات سوق العمل( لسنة 

كلية التربية للبنات /وحدة التأهيل  2020

 والتوضيف

التقنيات المختبرية )االلكترونية حضور الورشة 

- يدفكوالمستخدمة في تشخيص اإلصابة بفايروس 

عزيز المناعة لسنة ودور  بعض النباتات في ت 19

 جامعة تكريت 2020

الماجستير همسة ماجد  استبانة طالبةتحكيم 

الوقائي وعالقته بمخططات  التفكير)الموسومة 

 2021لسنة  الذات لدى طلبة الجامعة(

كورونا ودور  )تحديات حضور الورشة االلكترونية

 2020ل سنه األستاذ في المواجهة والتشخيص(

 جامعة سومر

مرحلة  الكاظمتبانة الطالبة رسل عبد تحكيم اس

التوافق النفسي االجتماعي في )الموسوم رابعة 

 2021لسنة  ظل جائحة كورونا لدى التالمذة

 والتوثيق في التسجيل)االلكترونية حضور الورشة 

publons  مركز 2020والدراسة االكاديمية( لسنة

 التعليم المستمر

رابعة  رحلةعادل متحكيم استبانة الطالبة رانيا 

)االمن النفسي في ظل جائحة كورونا الموسوم 

 2021لدى التالمذة( لسنة

اإلدارة التقنية للمجالت )االلكترونية حضور الورشة 

 open journal system باستخدامالعلمية 

(ojs) الجامعة التكنلوجية  2020لسنة 
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 استخداممعوقات )االلكترونية حضور الورشة  

ة في التدريس والتدريب( المنصات االلكتروني

 جامعة ذي قار 2020لسنه

مشاركة في دورة إدارة وتنفيذ أنظمة إدارة التعلم  

 مركز ابن سينا 2020لسنة 

مشاركة دورة اساسيات ومفاهيم التعليم المدمج لسنة  

 مركز ابن سينا 2020

( واللغة 272المشاركة في دورتي التأهيل التربوي ) 

 مركز التعليم المستمر 2020 ة( لسن246العربية)

المشاركة في دورة صالحية التدريس وسالمة اللفة  

 اآلدابكلية  2020العربية لسنة 

لسنة  حضور الورشة االلكترونية )جنوح االحداث( 

 كلية المعارف 2020

حضور محاضرة )تحليل الخطاب في البحث العلمي  

 األكاديميينمنصة الباحثين  2020لسنة 

شة االلكترونية )نبات ورق السكر حضور الور 

الستيفيا الغذاء والدواء في عصور كورونا لسنة 

 مركز التعليم المستمر 2020

لسنه  الذكاء(االلكترونية )اختبارات  ةحضور الورش 

 دائرة الرعاية العلمية 2020

حضور محاضرة )طرق ربط نتائج البحث العلمي  

منصة الباحثين  2020لسنه بالدراسات السابقة( 

الصيدلة جامعة  التثقيفية كليةحضور المحاضرة   االكاديمين

 2020تكريت لسنة 

كترونية )المحاور البحثية في لحضور الورشة اال 

 جامعة االنبار 2020كتروني( لسنة لالتعليم اال

( لسنة HPLC اساسيات وتطبيقاتحضور دورة ) 

 جامعة تكريت 2021

ة االلكترونية )متالزمة تكيس المبايض حضور الورش 

 كلية المعارف 2021( لسنة عالجه أعراضه أنواعه
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 تاسعا: المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعليم 

 

 السنة محل النشر أسم البحث ت
الحياة  المساندة االجتماعية وعالقتها بجودة 1

 لدى طالبات كلية التربية للبنات

 2017 مجلة كلية التربية للبنات

بالدفء العاطفي  وعالقتهالسلوك التوكيدي  2

بحث )االبتدائي لدى تالمذة الصف السادس 

 مستل(

مجلة األستاذ )كلية التربية 

 ابن رشد(

2020 

التفكك االسري في ظل جائحة كورونا لدى  3

 البتدائيتالمذة الصف السادس ا

 2021 من مؤتمرقبول نشر 

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

 

 

 عاشرا: المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها 

  

نوع المشاركة ) بحث / مكان  السنــة  العنوان  ت

 بوستر / حضور(
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  انعقادها

 حضور  2017 المهرجان الثالث  العلمي -1

علوم القران )التدابير الوقائية ندوة  قسم  

 رؤية شرعية(  –وقت النوازل واالفات 

كلية التربية  2020

للبنات 

 افتراضي

 حضور

مؤتمر التحديات التي تواجه المرأة والطفل  1

 12-11في المجتمع العصري للفترة من 

 شباط

 مشاركة ببحث افتراضي 2021

حضور ندوة )الوسائل التعليمية في  2

االلكترونية لالختصاصات المحاضرات 

 اإلنسانية( كلية العلوم االسالمية

كلية العلوم  2021

االسالمية 

 (افتراضي)

 حضور

الحصول على درع المنتدى العالمي للمرأة   3

 والطفل الشبكة السويدية العراقية للدراسات

مؤتمر  2021

 دولي

 

 مشاركة ببحث

حضور الندوة العلمية )متطلبات إدارة  4

 وسبل التعامل معها(االزمات 

كلية التربية  2021

للبنات 

وحدة 

االرشاد 

النفسي 

والتوجيه 

 التتربوي

 حضور

حضور الندوة العلمية لقسم علوم القران)  -5

 –التدابير الوقائية وقت النوازل واالفات 

 رؤية شرعية( 

كلية التربية  2021

 للبنات

 حضور

وحدة االرشاد والتوجية  مشاركة بندوة 6

ي)التعليم االلكتروني بين الواقع التربو

 والطموح(

كلية التربية  2021

 للبنات

 مشاركة بورقة عمل

مشاركة بورشة االقتصاد المنزلي)جائحة  7

كورونا واثارها السلبية على المجتمع 

  العراقي

كلية التربية  2021

 للبنات

 مشاركة بورقة عمل

 

 

 

 ديرحادي عشر: كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التق 

 

 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير ت
 2012 عمادة الكلية  لمختبر الطف ألعمالشكر وتقدير  -1
شكر وتقدير ألعداد حفل تخرج أطفال المختبر  -2

 الطفل 

 2014 عمادة الكلية

مكتب رئيس  qs تصنيف ىالجامعة علشكر وتقدير لحصول  -3

 الوزراء

2016 
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 2016 عمادة الكلية شكر وتقدير مهرجان قسم االقتصاد المنزلي الثاني -4
 2019 عمادة الكلية المتميزة دوتقدير للجهوشكر  -5
 2019 رئيس الجامعة للجهود المتميزة شكر وتقدير 6
 الظروفللجهود المتميزة في هذه  شكر وتقدير 7

 االستثنائية

مساعد رئيس 

 الجامعة

2020 

 الظروفللجهود المتميزة في هذه  شكر وتقدير 8

 االستثنائية

السيد  مكتب

 الوزير

2020 

 الظروفللجهود المتميزة في هذه  شكر وتقدير 9

 االستثنائية

 2020 عمادة الكلية

مكتب السيد  للجهود المتميزة شكر وتقدير 10

 الوزير

2020 

شكر وتقدير من المؤتمر االفتراضي الدولي األول  11

ى العالمي للمراة والطفل الشبكة المحكم للمنتد

 السويدية

الهيئة المنظمة 

 للمؤتمر

2021 

    

    

    

    

    

    

    

 

 ثاني عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة 

 

 النشر ومكان سنة أسم الكتاب ت

  التوجد 

   

   

 

 

 

 

 عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية المشارك فيهاثاني عشر : 

 

 السنة المكان العضوية ت
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 2005 مختبر الطفل التكليف بمهام مختبر الطفل 1

-2014 مختبر التغذية التكليف )امينة مخزن  مختبر التغذية( 2

2015--

2016 

قسم االقتصاد  لجنة فرعية للمهرجان الثقافي الثالث 3

 المنزلي

2017 

 2016 المصطفى قاعة يوم الطفل  الحتفاليةعضو في اللجنة التحضيرية  4

قسم االقتصاد  في لجنة توثيق نشاطات القسم عضو 5

 المنزلي

2020/2021 

قسم االقتصاد  تكليف بمهام تحديث الموقع االلكتروني 6

 المنزلي

2020/2021 

قسم االقتصاد  تكليف بمهام وحدة المجانية  7

 المنزلي

2020/2021 

قسم االقتصاد  عضو ارتباط ضمان الجودة 8

 المنزلي

2020/2021 

قسم االقتصاد  عضو بجودة المختبرات 

 المنزلي

2020/2021 

    

    

 


