
    

  السيرة العلمية
  م. حنان حسين نعمة يونس الالمي  األسم الكامل  -١
    ماجستير/ علم النفس  الشهادة  -٢
  مدرس  اللقب العلمي  -٣
  علم النفس العام/ علم النفس التربوي  التخصص العام والدقيق  -٤
  )٢٦،٥(٨/١١/١٩٩٤  تاريخ التعين (سنوات الخدمة)  -٥
  بغداد  السكن  -٦
٧-    

  االلكترونيالبريد 
  

hanan.h@cois.uobaghdad.edu.iq  
  الشهادات وااللقاب العلمية   -٨

  
  ٢٠٠٨-٢٠٠٧علم النفس / كلية االداب / جامعة بغداد   البكالوريوس  -١

  الترتيب االول على القسم للدراسة المسائية
جامعة  –ابن رشد  –علم النفس التربوي / كلية التربية   الماجستير  

  ٢٠١٠سنة  بغداد
  ٢٣/٥/٢٠١١  لقب مدرس مساعد  -٢
  ٢٠١٦  لقب مدرس  ٣
  البحوث والنشاط العلمي واللجان  -٩

  
 العام التخصص مجال فيمنشورة ) ٧بحث عدد (  والحلقات النقاشية البحوث والدورات  -١

   وخارجه العراق داخل في والدقيق
بصفة مشارك  العراق داخل  الدورات من) ١١( 

  ) بصفة حضور٧و(وخارجه 
بصفة ) ٢( العراق داخلالورش التدريبية 

داخل ) ورشة بصفة حضور ٦٠محاضرواكثر من (
  العراق
  )٥عدد ( حضوربصفة  النقاشية الحلقات

  بصفة حضور ٥الندوات (عدد) 
  حضور ٣محاضرات ثقافية 

  علم النفس العام -١  لطلبة الدراسات االوليةالمواد التي تم تدريسها   -٢
  علم النفس التربوي -٢
 التعليم الثانوي  -٣
 فلسفة التربية -٤
 التربية البيئئة -٥
  طرائق التدريس -٦

   )١٦العدد (  اللجان  -٣
االمانة العامة للمكتبة المركزية  من وتقدير شكر كتاب  كتب الشكر والتقدير  

  ١٠/٧/١٩٩٦بتاريخ / جامعة بغداد 
 المركزية للمكتبة العامة االمانة من وتقدير شكر كتاب

  ١٢/٥/١٩٩٧ بتاريخ بغداد جامعة/ 
 المركزية للمكتبة العامة االمانة من وتقدير شكر كتاب

  ١/١١/١٩٩٨ بتاريخ بغداد جامعة/ 
 المركزية للمكتبة العامة االمانة من وتقدير شكر كتاب

  ١٠/٧/١٩٩٨ بتاريخ بغداد جامعة/ 
 بتاريخ بغداد جامعة رئيس السيد من وتقدير شكر كتاب
٢٠٠١/ ٨/ ١١  

 بتاريخ بغداد جامعةالسيد رئيس  من وتقدير شكر كتاب
٢٠٠١/ ١٠ /١٥  

 المركزية للمكتبة العامة االمانة من وتقدير شكر كتاب
  ١١/٣/٢٠٠٢ بتاريخ بغداد جامعة/ 



  
  

رئيس الجامعة السيد مساعد  من وتقدير شكر كتاب
  ٤/٢٠٠٢/ ٤ للشؤون االدارية

 بتاريخ بغداد جامعة رئيس السيد من وتقدير شكر كتاب
١٠/٢٠٠٦/ ١٥  

 المركزية للمكتبة العامة االمانة من وتقدير شكر كتاب
  ٢٤/١٢/٢٠٠٦ بتاريخ بغداد جامعة/ 

 العالي التعليم وزير السيد من وتقدير شكر كتاب
  ١٨/٣/٢٠٠٤بتاريخ  العلمي والبحث

 بتاريخ الوزراء رئيس مكتب من وتقدير شكر كتاب
٢١/٧/٢٠١٣  

 بتاريخ الوزراء رئيس مكتب من وتقدير شكر كتاب
٣/١٠/٢٠١٨  
تاب شكر وتقدير من السيد وزير التعليم العالي ك

  ١١/٨/٢٠٢٠ والبحث العلمي
الوزارة لشؤون وكيل  السيد من وتقدير شكر كتاب

  ٢٧/٩/٢٠٢٠ البحث العلمي
رئيس جامعة بغداد  السيد من وتقدير شكر كتاب 

٢٨/٧/٢٠٢٠  
لسنة  بغداد جامعة رئيس السيد من وتقدير شكر كتاب

٢٠٢٠  
االمين العام لمجلس  السيد من وتقدير شكر كتاب

  ٩/٣/٢٠٢٠الوزراء بتاريخ 
 العالي التعليم وزير السيد من وتقدير شكر كتاب

  ٢٠٢٠لسنة  العلمي والبحث
 العالي التعليم وزير السيد من وتقدير شكر كتاب

  ١٥/٨/٢٠٢١ العلمي والبحث
  ٢٠١٩لسنة  العميد السيد منكتاب شكر وتقدير

  ٢٠٢١ لسنة العميد السيد وتقديرمن شكر كتاب
  ٢٠١٩)  من السيد العميد لسنة ١عدد (   الشهادات التقديرية   

 


