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دكتوراه

الشهادة:

المرتبة العلمية :استاذ مساعد ()4136/8/53
التخصص العام والدقيق( :تربية فنية /تكنولوجيا تعليم)
عنوان العمل :جامعة بغداد  /كلية الفنون الجميلة
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موبايل:

البريد االلكترونيkanaan.ghadhban@cofarts.uobaghdad.edu.iq :
الدرجات العلمية الحاصل عليها:
البكلوريوس3991 /3989 :
الماجستير:

4111/34/37

الدكتوراه :

4131/8/51

عدد البحوث المنشورة:
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صفحات المواقع االلكترونية:
Google scholar
https://scholar.google .com/ citations?hL= en&uer=XGqxu- NAAAAJ
Researchgate
https://www.research gate .net/ profile/kanaan ghadhban.
الخبرة الجامعية:
مدرس4131/7/38 :
استاذ مساعد4135/8/53 :
االشراف:
االشراف على مشاريع التخرج للبكالوريوس 371-311 :طالب
االشراف على مشاريع بحوث التخرج للبكالويوس 311 :طالب
الماجستير:
االشراف البحثي ) 3 ( :رسالة ماجستير

التخصصات :تشكيلي تربية فنية
الدكتوراه:
االشراف البحثي( :ال يوجد ) اطروحة دكتوراه
التخصصات :تشكيلي وتربية فنية
رئاسة وعضوية لجان مناقشات:
رسالة الماجستير :رئيس لجنة ( )1و ( ) 7مناقشة عضوا
اطروحة دكتوراه )1 ( :اطاريح
الكتب المؤلفة ) 1 ( :التربية الجمالية رقم االيداع  6363لسنة  4139دار الوثائق والكتب  -العراق
عضوية الهيئات او الجمعيات او المؤسسات المحلية والدولية:
 عضو نقابة الفنانين العراقيين رئيس قسم النشاطات الفنية والثقافية في رئاسة جامعة بغداداالن رثيس قسم التربية الفنية  /جامعة بغداد  /كلية الفنون الجميلةعضو لجنة وزارة التعليم العالي الخاصة بالدراسات العليا 4137-عضو اللجنة الوطنية للتربية الفنية في وزارة التربية ولحد االن

name: kanaan ghadhban Habeeb
Breeding: 1963- Iraqi- Baghdad
certificate: Ph.D
Academic rank: Assistant professor 31/8/2013
General and Accurate specialization: Art Educatin - Educatinal technology.
work Address: University of Baghdad / College of fine Arts.
Mobile: 009647702804075
Emil: kanaan.ghadhban@cofarts.uobaghdad.edu.iq.
Academic degree obtained: Bachelor degree, 1990-1989.
Masters - 2000/12/ 15.
PHD- 2010 /6 /30
Number of papers published: (8).
Website pages:
google scholer.
https://scholar.google .com/ citations?hL= en&uer=XGqxu- NAAAAJ.
reseach gate.
https://www.research gate .net/ profile/kanaan ghadhban.
University experience:
- Artists Traine: 2000- 1993
- Assistant Instructor: 2001/3/4
- Instructor: 2010/7/18
Assistant professor: 2013/8/31
supervision: - supervision of graduaton projects for Bachelor: 100
- supervision of undergraduate graduation research projects: 80.
- Masters: Research supervision : (1) Master thesis supervisior.

