السٌرة الذاتٌة للسٌد مدٌر مركز التطوٌر والتعلٌم المستمر
االسم  :عبد الباري ماٌح الحمدانً
تارٌخ المٌالد ١٧٩١ :
مكان المٌالد  :العراق  -ذي قار
الھاتف ١٩٢١٢٤٨١٨٧١ :
البرٌد االلكترونًbaripsychology@gmail.com -:

المؤھالت العلمٌة :
 دكتوراه فً علم النفس التجرٌبً( التعلٌم والنمو ) جامعة جنوب أوكرانٌا التربوٌة Oshinesky كلٌة علم النفس التجرٌبً ،قسم علم النفس التربوي النمائً-ادٌسا .٨١١١ ماجستٌر فً القٌاس تربوي ونفسً  ٨١١٤جامعة بغداد ،كلٌة التربٌة ،قسم العلوم النفسٌة و التربوٌة،وبامتٌاز (بناء مقٌاس الشخصٌة السوٌة لدى طلبة الجامعة).
 بكالورٌوس فً العلوم النفسٌة والتربوٌة ١٧٧١ ،جامعة بغداد  -العراق  -من األوائل بتقدٌر ( جٌد جدا ) . -دبلوم فً اللغة الروسٌة ،الجامعة االوربٌة ،كٌٌف٨١١٢ ،

الخبرات العلمٌة :
 خبرة خمسة سنوات فً ادارة الجودة واالعتماد الدولً/بجامعة ذي قار. خبرة فً ادارة التطوٌر والتعلٌم المستمر/جامعة ذي قار. تدرٌس المواد التربوٌة والنفسٌة لمدة  ٨٧سنة فً الكلٌات التربوٌة و معاھد اعداد المعلمٌن فً العراق( - ١٧٧٢ولحد االن).
 صمم برامج وورش تھدف إلعداد وتدرٌب الكوادر التابعة لوزارة العمل والشؤون االجتماعٌة ووزارةالشباب وطلبة الجامعة( - ٨١١٤ولحد االن).
 صمم واشرف على تنفٌذ برامج تابعة لالمم المتحدة وحدة الفقر والتنمٌة البشرٌة( .)٨١١٢ -٨١١٢ رئٌس فرٌق باحثٌن فً العراق  ( ٨١١٤دراسة المشكالت النفسٌة لألطفال العاملٌن فً الشوارع دراسةمقارنه بٌن أطفال مدن(الناصرٌة،غزة،ھٌرات) بالتعاون مع منظمة طفل الحرب العالمٌة وتحت أشراف
مختصٌن من جامعة وٌلز بالتعاون مع منظمة طفل الحرب من خالل مركزھا االقلٌمً فً الكوٌت.
 رئٌس فرٌق بحث فً العراق ( ٨١١٢أطفال ما بعد الصدمة  post traumaمع منظمة طفل الحرب منخالل المكتب اإلقلٌمً فً الكوٌت.

 باحث لمدة  ٧أشھر لدراسة معدل الفقر وأشكال أبنٌتھا النفسٌة واالجتماعٌة،دراسة منشوره فً العددالتاسع لمجلة العلوم االجتماعٌة التابعة لبٌت الحكمة العراقً.
 باحث ضمن فرٌق"عبر البحر األسود" فً اطار برنامج الدراسة التجرٌبٌة لإلدراك ،دراسات عبر ثقافٌةلألعوام .٨١١١-٨١١٧
 التدرٌب لمدة  ٧أشھر على ٌد فرٌق باحثٌن متخصصٌن فً علم النفس،ضمن برنامج"االغتراب النفسًلدى العائدٌن للسكن فً االھوار للعام .٨١١٢-٨١١٢
 مدٌر المركز اإلنمائً للبحوث النفسٌة والتربوٌة من العام  ٨١١٤للعام ٨١١٩ التدرٌس فً معاھد المعلمٌن فً الناصرٌة و تأھٌل و تدرٌب المدرسٌن أثناء الخدمة  ٨١١٨بالتنسٌق معقسم االعداد .
 محاضر ومخطط فً ورش ضمن برنامج الٌونسٌف"المدرسة صدٌقة الطفل" للعام  ٨١١١والتدرٌب فًمدٌرٌة تربٌة ذي قار.
 إقامة دورات للمدرسٌن و أساتذة الجامعة حول طرق التدرٌس و التقوٌم . أستاذ محاضر فً جامعة ذي قار  -كلٌة التربٌة  ،لألعوام  - ٨١١٢ولحد االن. مدٌر قسم ضمان ألجوده واالعتماد /رئاسة جامعة ذي قار .٨١١٨ -استاذ الدراسات العلٌا /كلٌة التربٌة للعلوم التربوٌة والنفسٌه  /جامعة ذي قار .

الكتب المؤلفة-:
 -١صورة العالم من الفلسفة الى علم النفس التجرٌبً
 -٨القٌاس والتجرٌب فً ادارة الجودة فً التعلٌم العالً -جامعة ذي قار نموذجا
 -٧علم النفس االلكترونً-

الكتب المترجمة -:
 علم النفس العام مخططات وتوضٌحات ،من الروسٌة إلى العربٌة.-مدخل الى علم النفس السٌمٌائً

المقاالت المنشورة :
 البعد المغٌب فً دراسة الشخصٌة اإلنسانٌة،مستل من نظرٌة االنتزاع المعرفً لمحمد باقر الصدر،منشورفً جرٌدة الصباح العراقٌة
 -الجودة واألداء ومشكلة التخصص،مقال منشور فً جرٌدة اور ،جامعة ذي قار.

 العلم والدٌن بٌن علً شرٌعتً ومحمد باقر الصدر،مقال فً اللغة الروسٌة،نشر فً مجلة "كل أوكرانٌا"عدد .٨١١٧،٢
 البدٌھٌات االجتماعٌة،مقارنة بٌن الشباب العراقً والشباب األوكرانً والصٌنً،مقال منشور فً مجلةالعلوم النفسٌة،جامعة اوشٌنسكً،للعام  ٨١١١العدد .٩
 تحلٌل نفسً -ألنماط الشخصٌة،كما ٌراھا األمام علً بن أبً طالب(ع)،فً نھج البالغة،فً خطبة ٌصف بھاأھل زمانه ،منشور فً جرٌدة الوسط ،وجرٌدة الحٌاة العراقٌة.

البحوث العلمٌة :
 تحلٌل سٌكو -سٌمٌائً للصور البصرٌة لطلبة الجامعة العراقٌٌن واالوكرانٌٌن،مجلة العلوم والتربٌة،وزارةالتعلٌم والتكنلوجٌا االوكرانٌة٨١١٨ ،
 بعض الخصائص الساٌكومترٌة لمقٌاس اتحاد الجامعات العربٌة كمقٌاس لمؤشرات الجودة الشاملة،جامعةذي قار نموذجا،المؤتمر الدولً الثالث لجودة التعلٌم العالً،جامعة الزٌتونة األردنٌة المنعقد .٨١١٧-٤-٨
 اثر استخدام التقٌٌم الواقعً فً زٌادة مستوى اإلدراك ألتسامحً لدى طلبة الجامعة،المؤتمر الرابع لجودةالتعلٌم،جامعة الكوفة
- .تحدٌد خط الفقر وقٌاسھ كمفھوم نفسً احصائً،مركز مدٌنة الناصرٌة،مجلة الدراسات االجتماعٌة،بٌت
الحكمة،العدد ٨١١٧،٧
 الحراك االجتماعً فً مدٌنة الناصرٌة،والمشكالت التً تعٌق التحول نحو المجتمع المدنً. المشكالت النفسٌة واالجتماعٌة التً تواجه األطفال العاملٌن فً الشوارع،دراسة تجرٌبٌة لعٌنة من مركزمدٌنة الناصرٌة،منشورات منظمة طفل الحرب.٨١١٢ ،
البدٌھٌات االجتماعٌة لدى طلبة جامعة ذي قار االنتحار (دراسة االسباب والدوافع النفسٌة -دراسة لحاالت من مدٌنة الناصرٌة) االبتسامة كمؤشر سلوكً للعالقات االمنة بٌن الطالب الجامعً والتدرٌسً-مجلة جامعة ذي قار تطبٌق منھجٌة  Six-sigmaلقٌاس رضا المستفٌد فً جامعة ذي قار للخمسة سنوات األخٌرة نزوال من . ٨١١٨المؤتمر الخامس لجودة التعلٌم الذي ٌنظمه جھاز اإلشراف والتقوٌم العلمً العراقً ومنظمة
الٌونسكو.
 تحلٌل مؤشرات أداء جامعة ذي قار بأسلوب وصفً وكمً -المؤتمر الرابع للجودة – اتحاد الجامعاتالعربٌة -جامعة الزرقاء األردنٌة

الشھادات األخرى :
 شھادة الكفاءة فً اللغة االنجلٌزٌة للمستوى العالً من مركز اللغات الحٌة كلٌة اآلداب  -جامعة بغداد. -شھادة الترقٌة العلمٌة من مركز طرائق التدرٌس و التطوٌر من جامعة بغداد .

 شھادة تقدٌرٌة ،رابطة تواصل اإلعالمٌة،عن سلسلة محاضرات عن دور األعالم وخدمات الذكاء الخفً ،sisفً حركة الشباب العربً
 شھادة تقدٌرٌة من وزارة الشباب العراقٌة،نتٌجة للمشاركة فً برنامج حوار الشباب،والذي نوقشت أعمالهفً ابرٌل للعام ، ٨١١٩فً قضاء شقالوة.
 شھادة تقدٌرٌة من جھاز االشراف والتقوٌم العلمً/عن االشتراك ببحث من خالل الجھاز ومكتب الٌونسٌف( مؤشرات االداء لبعض اقسام جامعة ذي قار وفق مقٌاس التصنٌف الوطنً للجامعات العراقٌة٨١١٢
 شھادة تقدٌرٌة من اتحاد الجامعات العربٌة عن االشتراك ببحث ( تطبٌق منھجٌة  ( six-sigmaلقٌاس مخرجات التعلمبجامعة ذي قار.
 شھادة تقدٌرٌة من مدٌرٌة الشباب والرٌاضة ،ذي قار،للمساھمة فً تقدٌم محاضرات عن المشكالتالنفسٌة فً فترة الشباب ٨١١٩
 شھادة تقدٌرٌة من الملحقٌة الثقافٌة فً سفارة جمھورٌة العراق فً كٌٌف ،للعام  ٨١١١كأفضل طالبدكتوراه أجنبً مرشح من وزارة التعلٌم األوكرانٌة.
 شھادة تقدٌرٌة من األمم المتحدة ،السٌد باولو لٌمو -وحدة الفقر والتنمٌة البشرٌة للعام ، ٨١١٢للمشاركةالفاعلة فً مؤتمر إنعاش االھوار،المنعقد فً البحر المٌت،األردن ٨١١٢
 شھادة تقدٌرٌة ،من اتحاد الجامعات العربٌة،عن اشتراك لتصمٌم ورش عمل وتقدٌم استشارات بخصوصخارطة الطرٌق نحو جودة التعلٌم العالً.
 شھادة تقدٌرٌة من جامعة الكوفة -مركز دراسات الكوفة عن مشاركة بورقة عمل بعنوان "التحدٌات التًتواجه النسٌج المجتمعً العراقً بحاجة لمعالجات تنموٌة ال قرارات"
 شھادة تقدٌرٌة،من جامعة بابل عن المساھمة فً ورقة عمل بعنوان،سبٌلنا نحو جودة التعلٌم العالً فًالعراق.
 شھادة تقدٌرٌة من مدٌرٌة الشباب والرٌاضة ،ذي قار،للمساھمة فً تقدٌم محاضرات عن المشكالتالنفسٌة فً فترة الشباب ٨١١٧
 شھادة تقدٌرٌة من منظمة طفل الحرب اإلنسانٌة عن تصمٌم وتنفٌذ ورش حول مناھضة العنف ضد المرأة شھادة تقدٌرٌة ودرع االستاذ المتمٌز على الجامعة لسنتٌن متتالٌتٌن  ٨١١٢و ٨١١٢ -شھادات تقدٌرٌة من جامعات عراقٌة مختلفة للمشاركة بمناقشة العدٌد من طلبة الماجستٌر والدكتوراه

