
 السيرة الذاتية

 أوال": المعلومات الشخصية :

 بان أنور عبد القادر األســـــم :-1

 1983المواليـد :بغداد  -2

  1781/19/320دار  -حي السكر –العنــوان :الموصل -3

 : متزوجة  االجتماعيةالحالة  -4

  3عدد األوالد  :   -5

 

 ثانيا": المؤهالت األكاديمية :

 وبتسلسل األولى على القسم  2005البكالوريوس : بكالوريوس قسم رياض األطفال  -1
ــيم األســاس /طرادــس تــدريس ريــاض األطفــال  -2 الماجستيــــــر : ماجســتير طرادــس تــدريس التعل

20/2/2012   
 الدكتــــوراه .:  -3
 

 : ثالثا" : الخبرة األكاديمية والتدريس

 . ومستمرة في العمل 2012/ 20/2لموصل من تدريسية /كلية التربية األساسية /جامعة ا -1
نشر مجموعة من البحوث المنجزة ضمن اختصاص طرادس تدريس رياض االطفال في مجالت   -2

   علمية مختلفة .
  األشراف على بحوث التخرج لطالبات قسم رياض األطفال -3
 . مناقشة العديد من بحوث البكالوريوس والماجستير -4
 TU Dortmundالمشاركة في العديد من ورش العمل الدولية مع جامعات رصينة مثل جامعة  -5

 االلمانية . 
االشراف على مشاريع للطلبة في توظيف الجانب النظري وتحويله الى مشاريع عملية لخدمة  -6

 . مثل )االشراف على فتح مركز لعالج اطفال التوحد في مدينة الموصل (المجتمع 
 االشراف على مشاريعهم للمشاركة في مسابقات ابداعية ومعارض فنية .تشجيع الطلبة و  -7
 تلفة. والندوات العلمية في جامعات مخالمشاركة في العديد من المؤتمرات  -8
 

 رابعا" :الخبرة األدارية :



 2006الى 2005لكلية التربية األساسية منذ تاريخ  ةعضو في المكتبة االلكتروني .1
 2006لكلية التربية األساسية ةعضو في شعبة الجودة واألداء الجامعي المركزي .2
 2007مسدولة شعبة قاعدة البيانات  لكلية التربية األساسية  .3
-2011األساسية في وحدة التســجيل  س التخرج لطلبة كلية التربية  المسدولة عن إصدار وثاد .4

2012  . 
 لقسم رياض االطفال. 2017-2012مسدولة شعبة الجودة واألداء الجامعي  .5

 

 خامسا": البحوث المنشورة :

 اثر طريقة برونر االستكشافية في تنمية بعض القدرات المعرفية لدى اطفال الروضة . -1
 .  اثر استخدام طريقة لعب الدور في خفض الخجل لدى أطفال رياض األطفال -2
 .)فكر زاوج شارك ( في السلوك البيدي لدى أطفال رياض األطفال استراتيجية  اثر   -3

 اثر استخدام استراتيجية التعلم النشط في التوافس الشخصي واالجتماعي ألطفال الروضة . -4

 

 سادسا": الندوات والمؤتمرات والدورات

 المشاركة في مؤتمر كلية التربية األساسية السنوي األول / اللجنة التحضيرية  -1
 بوية والنفسية المؤتمر العلمي األول في جامعة الموصل كلية التربية /قسم العلوم التر  -2
 دورة التعليم المستمر الخاصة بطالبات المرحلة الرابع لقسم رياض األطفال   -3
 دورة التعليم المستمر الخاصة بمعلمات ومديرات رياض األطفال   -4
 قسم رياض األطفال  الذي أقامه  دورة التعليم المستمر -5
 قسم التربية الخاصة  الذي أقامه دورة طرادس التدريس  -6
 العلوم  الذي أقامه قسمالمستمر دورة التعليم  -7
االيفاد الى المانية للمشاركة في ورشة عمل )معاً إلعمار الموصل ( بالتعاون بين جامعة  -8

 .  10/11/2018االلمانية  TU Dortmundالموصل وجامعة 
 2019/ 210/2العراقيين في محافظة دهوك  المؤتمر الدولي الذي اقامته نقابة االكاديميين -9

 2019/ 11/4المؤتمر الدولي الذي اقامته كلية التربية االساسية  -10
االلمانية ضمن  TU Dortmundورشة عمل بالتعاون بين جامعة الموصل وجامعة  -11

 . 2019/ 20/8برنامج المدرسة الصيفية لطلبة جامعة الموصل  
بابه وسبل عالجه ( في كلية التربية  المشاركة في ورشة عمل بعنوان )التوحد اس  -12

 .   2019/ 9/ 15االساسية 
 

 : سابعا :اللجان  

 لجنة الجودة واألداء الجامعي لكلية التربية األساسية /ولقسم رياض األطفال  -1



 ولحد االن  2012منذ عام  اللجنة االمتحانية  لقسم رياض األطفال  -2
 االطفال.عضوة في لجنة استقبال الطلبة في قسم رياض  -3
 عضوة في لجنة المقررات الخاصة بقسم رياض االطفال . -4
 عضوة في لجنة االشراف على مشاريع الطلبة االبداعية . -5

 
 ثامنا":التشكرات 

 

 ( 20عدد كتب الشكر )

 ( كتاب شكر من رديس جامعة الموصل 2)

( شهادات تقديرية من جامعات 3من داخل العراق و)شهادة تقديرية  (13عدد الشهادات التقديرية )

   خارج العراق 

 

 (Curriculum Vitae) 

 

1-Personal information: 
NAME: Baan Anwar Abdul Al Kader  
Birth: Baghdad 1983 
Addresses: Mosul- Al suqar quarter 
Social status  : married  
Number of Children: 3  
 

2-Academic qualifications: 
• Bachelor of Kindergarten Department 2005 and the first sequence on the 

department. 



• Master of Teaching Methods of Basic Education - Teaching Methods of 
Kindergarten 20-2-2012 

• PRO 
3- Academic experience and teaching: 
• Faculty of Education, University of Mosul, 20-2-2012, continuous work 
• Supervision of graduate research for girls Department of kindergartens. 

• - Supervising the graduation researches for the kindergarten students 
• - Discussing many bachelor and master's researches. 
• Participating in many international workshops with established universities such as 

TU Dortmund University in Germany. 
• Supervising projects for students in employing the theoretical side and turning it 

into practical projects to serve the community such as(Opening center for Autism 
disorder children in Mosul) 

• . Encourage students and supervise their projects to participate in creative 
competitions and art exhibitions. 

• - Participation in many conferences and scientific symposia in different 
universities. 
 

4-Administrative experience: 
• Member of the Electronic Library of the College of Education since the date 2005 

to 2006. 
• Member of the Division of Quality and Performance of the Central University of the 

Faculty of Basic Education 2006. 
• Official database of the database of the Faculty of Basic Education 2007. 



• Responsible for the issuance of graduation documents for the application of the 
Faculty of Education in the registration unit 2011-2012. 

• Responsible for the quality and performance of the university 2012-2017 
5-Published research 

• The impact of Brunner's exploratory method in developing some cognitive abilities 
among kindergarten children. 

• The effect of using the role playing method to reduce shyness among kindergarten 
children 

• Effect of (   think share   )environmental behavior in kindergartens. 

• The impact of the use of active learning strategy in the personal and social 
compatibility of kindergarten children 

6-Seminars, conferences and courses 
• Participation in the conference of the Faculty of Basic Education, the first year \ 

Preparatory Committee 
• The first scientific conference at the University of Mosul College of Education \ 

Department of Educational and Psychological Sciences 
• Continuing education course for the students of the fourth stage of the 

kindergarten department 
• Continuing education course for teachers and principals of kindergartens 
• Continuing education course established by kindergarten department 
• Course of teaching methods established by the Department of Special Education 
• Continuing Education Course established by the Department of Science. 



• Send to Germany to participate in a workshop (together for the reconstruction of 
Mosul) in cooperation between the University of Mosul and the University of 
Germany TU Dortmund 10/11/2018. 

• The International Conference held by the Iraqi Academic Syndicate in Duhok 
Governorate 210/2/2019 

• International Conference held by the Faculty of Basic Education 11/4/2019 
• Workshop in cooperation between the University of Mosul and the University of 

Germany TU Dortmund within the summer school program for students of the 
University of Mosul 20/8/2019. 

• Participation in a workshop entitled (Autism causes and ways of treatment) in the 
Faculty of Basic Education 15/9/2019 

 

7- Committees 
• Faculty of Basic Education \ Department of Kindergarten 
• Examination Committee for the Kindergarten Department 

•  Member of the Committee to receive students in the kindergarten department. 
• Member of the Committee on the decisions of kindergarten section. 
• Member of the Committee on the supervision of creative projects students. 

 
8- Thanks and appreciation books 

• Number of thanksgiving books ( 20 ). 
•  (2) A letter of thanks from the President of Mosul University. 
• Number of certificates ( 15 ) .  


