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 ((علميت))السيسة الراجيت وال           

 ((شينب دمحم صالح)) ةالدكحوز للاسحاذ المساعد 

 بغداد/جامعت الحسبيت للبناث كليت جدزيسيت

 
 .زٌنب دمحم صالح غالم العزاوي:  واللمب لرباعًااالسم 

 
 التربٌة للبنات :  الكلٌة                        بغداد:  الجامعة

 
 : عرالٌة  الجنسٌة                            انثى: الجنس

 
  6918:  محل وتارٌخ الوالدة                           ه: مسلم الدٌانة

 
 ولد 2:  عدد االطفال                ةوج: متز الحالة االجتماعٌة

 
 ال ٌوجد : تارٌخ التعٌٌن فً دوائر الدولة

 
 كلٌة االداب / جامعة واسط 28/5/2008: والبحث العلمًتارٌخ العمل فً وزارة التعلٌم العالً 

 
 06866206010 :  رلم الجوال

 
 za819541@gmail.com:  البرٌد االلكترونً

 
 بغداد / الصلٌخ:  عنوان السكن

 
 .علم االجتماع:  االختصاص العام

 
 علم االجتماع الثمافً ) انثرو ثمافٌة (: االختصاص الدلٌك

 
دراسة مٌدانٌة بغداد /  العوامل المؤثرة فً تكوٌن شخصٌة المرأة العرالٌة: الماجستٌرعنوان رسالة 

 02008 واسط / البصرة
 

 0 2062 دراسة فً الموروث الشعبً العرالًالدالالت الرمزٌة للجسد ً:  هعنوان اطروحة الدكتورا
 
 
 
 

 :  & االلماب العلمٌة الحاصل علٌها
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 2008                       مدرس مساعد                 
     2062                               مدرس                 

           6/2066/ 2استاذ مساعد                                       
 
 

, 6989فً  بكالورٌوس  , كلٌة االداب , لسم االجتماع ,جامعة بغداد, بتمدٌر جٌد جدا            
                            .86,16وبمعدل السنتٌن االخٌرتٌن , 

  
                                ) ثمافة شخصٌة (علم االجتماع  ماجستٌر              

 
                                ) علم االجتماع الثمافً(علم االجتماع     هدكتورا            

 

 الوظائف و المناصب االدارٌة و العلمٌة:& 
 

  2066رئٌس لسم الخدمة االجتماعٌة / كلٌة التربٌة للبنات / جامعة بغداد  

  ومباشرة فً الدراسة المسائٌة /كلٌة التربٌة للبنات /جامعة بغدادتكلٌف 

  :  العلمٌة الدوراتالشهادات الحاصل علٌها من & 
  0شهادة طرائك تدرٌس كلٌة التربٌة / جامعة واسط  

  شهادة كفاءة الحاسوب / كلٌة االداب / جامعة واسط 

 

 0فٌها / دراسات اولٌة  ت& الجامعات التً درس

  جامعة واسط / كلٌة االداب / لسم االجتماع 

 جامعة بغداد / كلٌة التربٌة للبنات / لسم الخدمة االجتماعٌه 

 
 البحوث والدراسات والكتب : &     

 : الثحْث الوٌشْرج-   
  / 0 2060مجلة مؤتمر جامعة البصرة كلٌة التربٌة الجودة الشاملة وتطبٌماتها فً التربٌة والتعلٌم 

  0 2066المرأة والثمافة بحث تحلٌلً   /   مجلة المادسٌة للعلوم االنسانٌة / جامعة المادسٌة 

  0 2062تراجٌدٌا الحزن فً الشخصٌة العرالٌة  / مجلة الرن جامعة واسط 

  0 2062االستاذ الجامعً بٌن طرائك التدرٌس التملٌدٌة والمدنٌة مجلة الرن  

 0 2060/ مؤتمر كلٌة التربٌة ابن رشد لٌات تطبٌمها فً المجتمع العرالً ثمافة التسامح وا  

  2061ثمافة التسامح فً المجتمع العرالً لراءة ثمافٌة فً لبول االخر /مجلة واسط للعلوم االنسانٌة 

 2061االنتمالٌة والمصالحة الوطنٌة مشترن /مجلة الرن للفلسفة واللسانٌات والعلوم االجتماعٌة / العدالة 

  2066انثروبولوجٌا االبادة الجماعٌة /مجلة العلوم الحدٌثة والتراث  

  2066فً المجتمع العرالً المدٌم والحدٌث /مجلة حولٌات كلٌة االداب عٌن شمس /انثروبولوجٌا العنف 

  25/62/2066االجتماعٌة للممهى وعاللته بتنظٌم المجتمع المحلً /الوظٌفة 

                                                                                           )الشهادات العلمٌة( -التحصٌل العلمً:& 
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  البناء المجتمعً وبناء الدولة فً العراق االشكالٌات )بحث مشترن فً مؤتمر لسم الخدمة االجتماعٌة

عنوان البحث )تحدٌات االمن الوطنً وبناء الدولة فً العراق ما بعد داعش  20/2/2069( والخٌارات

2062 

 جتماعٌة والتنشئة االجتماعٌة فً العراق رؤٌا فً تنشئة الطفل والشاب العرالً ودور االخصائً الخدمة اال

 االجتماعً /مجلة المادسٌة للعلوم االنسانٌة .

 : الثحْث غير الوٌشْرج-  
  0التراتب الثمافً / لراءة فً نظٌرة الثمافة 

  ً0انثروبولوجٌا الجسد / بحث تحلٌل  

  ً0المٌم المانونٌة  فً التطور الثمافً فً العربً والعرال  

  ً0ومصٌدة الثمافة العالمٌة العولمة بٌن الغزو الثماف  

   -:لكتةا & 
  0العوامل المؤثرة فً تكوٌن شخصٌة المرأة رسالة ماجستٌر  .6

  0الدالالت الرمزٌة للجسد / اطروحة دكتوراه  .2

  0وبولوجٌا الجسد /انثر .2

 0كتاب مشترن ات الشخصٌةسم .0

 انثروبولوجٌا المراة  .5

 سوسٌولوجٌا العدالة االنتمالٌة والمصالحة الوطنٌة  .1

 :المؤتمرات العلمٌة & 
  0 2009مؤتمر كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة الثانً / جامعة المثنى  

  0 2060المؤتمر العلمً الرابع / جامعة واسط  

  0 2066المؤتمر العلمً لمركز التعلٌم المستمر / جامعة البصرة  

  0 2066المؤتمر العلمً االول / كلٌة االداب / جامعة بابل  

 ًشخصٌة منتهكة / كلٌة االداب جامعة بابل  االول / الشخصٌة العرالٌة الدولً المؤتمر العلم

2062 0  

 0 2062جامعة البصرة  –تمع المؤتمر العلمً لمركز التعلٌم المستمر وخدمة المج  

  0 2062المؤتمر الوطنً االول للعلوم التربوٌة والنفسٌة كلٌة التربٌة ابن رشد  

  ً0كلٌة االداب جامعة المادسٌة  –مؤتمر العملٌة العرالٌة بٌن اكراهات الماض  

 لمانً مؤتمر العدالة االنتمالٌة الدولٌة / جامعة كركون وصالح الدٌن / اربٌل مع الجانب اال

2062 0  

  مشاركة فً مؤتمر ) تطوٌر وتحسٌن اسالٌب البحث واستخدام التنمٌات الحدٌثة ( جامعة البصرة

 0 2062/ مركز التعلٌم المستمر 

  0 2060 مؤتمر العلوم التربوٌة والتنمٌة / كلٌة التربٌة للبنات بالتعاون مع كلٌة التربٌة ابن رشد 
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 العربٌة بٌن الحمٌمة والتزٌٌف / جامعة واسط / كلٌة االداب  مشاركة فً ندوة العاللات االٌرانٌة

2060 0 

  2065مشاركة فً المؤتمر الثالث لكلٌة التربٌة /ابن رشد /جامعة بغداد 

  2061مشاركة فً محاضرة مركز التطوٌر والتعلٌم المستمر /جامعة بغداد 

 / 2061مشاركة فً دورة مركز احٌاء التراث /جامعة بغداد  

 2061ً دورة مركز التطوٌر والتعلٌم المستمر /جامعة بغداد /مشاركة ف 

  مشاركة فً المؤتمر الدولً لمسم الفنون المسرحٌة /كلٌة الفنون الجمٌلة مجامعة البصرة

2066 

  المشاركة فً ندوة منظمةUSAID  فً العراق والحصول على شهادة المشاركة فً ندوة منالشة

 .9/0/2066الالمركزٌة وأهمٌتة فً المجتمع فً 

  المشاركة فً مركز الدراسات العرالٌةCIS   ًمع 20/66/2066, فً جامعة البصرة ف ,

 فً البصرة .    flesberg instituteمنظمة 

   2066مشاركة فً المؤتمر العالمً لمركز الدراسات العرالٌة 

  2066التعلٌممشاركة فً الندوه العلمٌة لمركز البحوث النفسٌة /المسم االداري /وزارة 

 / 2066نوفمبر  22-26مشاركة فً المؤتمر العلمً العادة مجتمعات حرب :العراق بعد داعش   

  2069مشاركة فً مؤتمر الدٌوانٌة. 

  مشاركة فً مؤتمر البصرة برعاٌة السٌد عمٌد جامعة البصرة تحت عنوان )العلوم االنسانٌة

 .20/0/2069-29عدة االصالح( للمدة مركز الثمافات ولا

  ًمشاركة فً مؤتمر كلٌة االداب العلمً الدولً السنوي السادس ))االتجاهات المعاصرة ف

 .28/2069-26للمدة  العلوم االنسانٌة لراءة وتطبٌما ((

  ًمشاركة فً مؤتمر كلٌة االداب جامعة بابل المؤتمر الدولً الثالث ))سٌوٌولوجٌة التسامح ف

 68/2069-66 المران والسنة النبوٌة الشرٌفة ((للمدة

  مشاركة فً مؤتمر العلمً الدولً الحادي عشر كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة جامعة واسط

 .66/2069-60))تعاطً المخدرات تناول العمالٌر الطبٌة المخدرة(( للمدة 

  مشاركة فً مؤتمر الدولً الرابع )لمكافحة اعالم داعش وفكره( برعاٌة رئاسة الوزراء للمدة

20-26/2-2069. 

 ن رضائل الواجطتير ّالذكتْراٍ ّالثحْث:ياالشراف ّالوٌاقشاخ ّتقي& 
 لْريْش(:ا)الثك االشراف-  

  تحْث تخردقطن االجتواع كليح االداب / جاهؼح ّاضظ / 

  كليح الترتيح للثٌاخ /:قطن الخذهح االجتواػيح / تحْث تخرد 

 ْ4102تغذاد /كليح الترتيح للثٌاخ /ُياج تحرير الوجلح /جاهؼح ين تحج تق 

  4102تقْين تحج /كليح الترتيح للثٌاخ /ّحذج الوجلح /جاهؼح تغذاد 

  4102تقْين ػلوي /كليح االداب /جاهؼح القادضيح 

  0/4/4102تقْين تحج /كليح الترتيح للثٌاخ /ّحذج الوجلح /جاهؼح تغذاد 
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 / 01/9/4102تقْين تحج /كليح الترتيح للثٌاخ /ّحذج الوجلح /جاهؼح تغذاد 

  3/04/4102 /كليح الترتيح للثٌاخ /ّحذج الوجلح /جاهؼح تغذادتقْين تحج 

  09/04/4102/كليح الترتيح للثٌاخ /ّحذج الوجلح /جاهؼح تغذادتقْين تحج  

  31/5/4102تقْين تحج للٌشر /كليح الترتيح للثٌاخ /ّحذج الوجلح /د تغذاد في. 

  الوجلح /تؼٌْاى الخلغ ّاضثاتح ّاحارج تقْين تحج للٌشر /جاهؼح تغذاد/كليح الترتيح /ّحذج

 . 2/01/4102/تتاريخ 24/الؼذد

  تقْين تحج ًشر/كليح الترتيح للثٌاخ/ّحذج الوجلح /تؼٌْاى الحركاخ االجتواػيح ّاالهي االًطاًي

 .41/0/4109/ تاريخ /5:احتجاجاخ / الؼذد 

 لخقاقيح في الوجتوغ الؼراقي تيي تقْين تحج ًشر /كليح الترتيح للثٌاخ /ّحذج الوجلح /تؼٌْاى القين اال

 .42/4/4109/تاريخ 03الخثاخ ّالتغير / الؼذد

 

 

 دراضاخ ػليا(:االشراف(-   

 

 / جاهؼح تغذاد /كليح الترتيح للثٌاخ /قطن الخذهح االجتواػيح ( 4)هاجطتير طالثاخ     
 

   -)دراضاخ ػليا(:الوٌاقشاخ&   

  2061جامعة بغداد /كلٌة التربٌة للبنات  

   2066جامعة المادسٌة /كلٌة االداب 

  2066جامعة بغداد /كلٌة التربٌة للبنات 

 / 8/6/2069بتارٌخ / 622جامعة المستنصرٌة /كلٌة االداب العدد ص . 

 الوْاد الؼلويح التي درضِا:&  

  هادج  02 الذراضاخ االّليح

 

نصوص انكلٌزي  -6

 اجتماعٌة 

مشكالت اجتماعٌة  -2

 باللغة االنكلٌزٌة 

التغٌر االجتماعً باللغة  -2

 االنكلٌزٌة 

االنثروبولوجٌا  -0

 االجتماعٌة 

 االنثروبولوجٌا الثمافٌة  -5

 خدمة اجتماعٌة مدرسٌة  -1

 علم االنسان  -6
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  :المكافأت المالٌة& 
 ال يـــــــــــْجــــذ      

 

 كر وتمدٌر ش (28  ( كتب الشكر والتمدٌر& 
        

 جِح االصذار تاريخَ رقن الكتاب خ

 كليح االداب / جاهؼح ّاضظ  09/3/4119 312  0

 كليح االداب / جاهؼح ّاضظ 44/04/4101 3404  4

 كليح االداب / جاهؼح ّاضظ 40/2/4100 0192  3

 جاهؼح الوخٌى /كليح الترتيح /هكتة الؼويذ  02/3/4100 212  2

 جاهؼح ّاضظ / الوطاػذ الؼلوي 03/2/4100 2215  5

 رئاضح جاهؼح ّاضظ /هكتة رئيص الجاهؼح  44/2/4100 2222  2

 كليح االداب / جاهؼح ّاضظ 02/4/4100 425  2

 جِاز االشراف ّالتقْين الؼلوي  2/3/4104 0522د خ /  2

 كليح االداب / جاهؼح ّاضظ  42/3/4104 241  9

 جاهؼح القادضيح / كليح االداب 02/0/4103 094  01

 االضاضيح / جاهؼح ّاضظكليح الترتيح  2/2/4103 012  00

 كليح االداب / جاهؼح ّاضظ 09/5/4103 921  04

 كليح االداب / جاهؼح ّاضظ 09/2/4103 49  03

 كليح االداب / جاهؼح ّاضظ 05/9/4103 0211  02

 كليح االداب / جاهؼح ّاضظ 2/01/4103 0222  05

 كليح االداب /جاهؼح ّاضظ  49/04/4103 /  02

 /جاهؼح ّاضظ / هكتة الؼويذكليح االداب  04/00/4103 452  02

 كليح االداب / جاهؼح ّاضظ 43/2/4102 2222  02

 جاهؼح ّاضظ /ػوادج كليح االداب   02/5/4102 333  09

 جاهؼح تغذاد /كليح الترتيح للثٌاخ  42/01/4102 00/3222  41

 هكتة الٌائة الفٌي /هحافظح تغذاد 0/2/4105 325  40

 جاهؼح تغذاد/كليح الترتيح اتي رشذ   2/2/4105 4195  44

 جاهؼح تغذاد /كليح الترتيح اتي رشذ  41/2/4105 4322  43

 جاهؼح تغذاد /كليح الترتيح للثٌاخ 04/01/4105 00/3142  42

 جاهؼح تغذاد /كليح الترتيح للثٌاخ   4/2/4102 00/0592  45

 كليح االداب /جاهؼح القادضيح  0/4/4102 212  42

 جاهؼح ّاضظ /كليح القاًْى /هكتة الؼويذ  02/3/4102 222  42

42  2135 44/3/4102 
جاهؼح ّاضظ /هكتة هطاػذ رئيص الجاهؼح للشؤّى 

 االداريح 

 جاهؼح ّاضظ /ػوادج كليح االداب /هكتة الؼويذ  49/3/4102 004  49

 جاهؼح تغذاد/كليح الترتيح للثٌاخ 31/3/4102 00/0122  31

 جاهؼح ّاضظ /كليح الترتيح /هكتة الؼويذ  43/5/4102 4312  30

 جاهؼح ّاضظ /كليح الفٌْى الجويلح /هكتة الؼويذ 43/5/4102 0122  34

33  
/4/0ق/

02299 
31/5/4102 

 االهاًح الؼاهح لوجلص الْزراء 

 جاهؼح تغذاد /كليح الترتيح للثٌاخ   2/2/4102 00/4112  32

 جاهؼح تغذاد /كليح الترتيح للثٌاخ  3/0/4102 00/20  35
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 &
الشِاد

 ح: اخ التقذيري
 

  2060شهادة تمدٌرٌة من جامعة واسط / كلٌة االداب  

  2060شهادة تمدٌرٌة من جامعة البصرة /كلٌة التربٌة 

 / 2066شهادة تمدٌرٌة من جامعة البصرة 

  ً2066شهادة تمدٌرٌة من المركز العلمً العرال 

  2066من جامعة بابل شهادة تمدٌرٌة 

  2066شهادة تمدٌرٌة من جامعة واسط / كلٌة التربٌة 

   2066شهادة تمدٌرٌة من جامعة المثنى /كلٌة التربٌة 

 / 2062شهادة تمدٌرٌة من جامعة البصرة 

 / 2062شهادة تمدٌرٌة من جامعة بابل كلٌة االداب 

  2062شهادة تمدٌرٌة من كلٌة التربٌة للبنات / جامعة بغداد 

  2062شهادة تمدٌرٌة من كلٌة التربٌة ابن رشد / جامعة بغداد 

  2062شهادة تمدٌرٌة من جامعة واسط /عمادة كلٌة االداب /الشعبة االدارٌة 

  2062شهادة تمدٌرٌة من جامعة واسط /كلٌة االداب /لسم االجتماع 

   2060شهادة تمدٌرٌة من بٌت الحكمة  

 2065بغداد   شهادة تمدٌرٌة من كلٌة االداب /جامعة  

  2061شهادة تمدٌرٌة من كلٌة التربٌة للبنات /جامعة بغداد 

  2061شهادة تمدٌرٌة من مركز التنمٌة للدراسات والتدرٌب 

  2061شهادة تمدٌرٌة من مركز البحوث التربوٌة والنفسٌة /جامعة بغداد 

  2061شهادة  تمدٌرٌة ثانٌة من مركز البحوث التربوٌة والنفسٌة /جامعة بغداد 

  2061شهادة تمدٌرٌة من مركز احٌاء التراث /جامعة بغداد 

  2066شهادة  تمدٌرٌة من مركز التنمٌة للدراسات والتدرٌب 

 جاهؼح ّاضظ / كليح القاًْى  2/9/4102 029  32

 راتطح الؼشائر الؼراقيح  0/2/4102 2  32

32  00/4012 04/2/4102 
كليح الترتيح للثٌاخ /شؼثح الوْارد الثشريح /كتاب شكر 

 لقاهتحاى التٌافطي للذراضاخ الؼليا .

 ّاضظ /هكتة الؼويذكليح االداب /جاهؼح  42/00/4102   39

جاهؼح ديالى /كليح القاًْى ّالؼلْم الطياضيح /هكتة  02/4/4109 32م.ع / 21

 الؼويذ
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 جاهؼح القادضيح /كليح االداب  42/3/4109 1326 24

 جاهؼح ّاضظ / كليح الترتيح للؼلْم االًطاًيح  44/2/4109 1654 23

 هركس الثحْث الٌفطيح  05/00/4102  22
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 شؼثح الوْارد الثشريح كليح الترتيح للثٌاخ / 09/5/4109 11/2905 22
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  2066شهادة تمدٌرٌة من مركز النهرٌن للدراسات االستراتٌجٌة 

  2066شهادة تمدٌرٌة من كلٌة التربٌة للبنات /جامعة بغداد/ لسم العلوم التربوٌة والنفسٌة 

  2066من كلٌة التربٌة للبنات /جامعة بغداد /لسم الخدمة االجتماعٌة شهادة تمدٌرٌة 

  2066شهادة تمدٌرٌة ثانٌة من كلٌة التربٌة للبنات / جامعة بغداد /لسم الخدمة االجتماعٌة 

  شهادة تمدٌرٌة من USAID  2066 

 26/2/2066نات /جامعة بغداد فً شهادة تمدٌرٌة من لسم العلوم التربوٌة والنفسٌة /كلٌة التربٌة للب 

  2066شهادة تمدٌرٌة من وحدة التوجٌة واالرشاد التربوي /جامعة بغداد /كلٌة التربٌة للبنات 

  2066شهادة تمدٌرٌة من كلٌة الفنون الجمٌلة /جامعة البصرة 

   2066شهادة تمدٌرٌة من جامعة دٌالى /كلٌة المانون والعلوم االسالمٌة 

   2066/اذار /  60 شهادة مشاركة من مركز النهرٌن للدراسات االستراتٌجٌة 

  شهادة من مركز الدراسات العرالٌةCIS  2066 

  2068شهادة واشادة من رابطة العشائر العرالٌة 

  الوالع والوظٌفة  –شهادة مشاركة فً مؤتمر العلمً السنوي الخامس )الدراسات االنسانٌة

,)21/66/2068 

 لسم –/كلٌة التربٌة  2/62/2068شاركة فً ندوة العلمٌة )الكشف المبكر عن سرطان الثدي( ,شهادة م

 العلوم التربوٌة والنفسٌة . 

  شهادة مشاركة فً المؤتمر العلمً الدولً االول تحت شعار )العلوم االنسانٌة والصرفة رؤٌة نحو التربٌة

 . 62/2/2069-66والتعلٌم المعاصر للمدة 

  تمدٌرٌة فً مؤتمر الوطنً االول لمكافحة افة المنشطات وسوء استخدام المكمالت الغذائٌة الرٌاضٌة شهادة

 .2068تشرٌن الثانً  26

  68/2069-66شهادة تمدٌرٌة فً المشاركة ببحث فً مؤتمر كلٌة االداب جامعة بابل ٌوم 

 معاصرة فً العلوم االنسانٌة لراءة شهادة تمدٌرٌة فً مؤتمر العلمً الدولً السنوي السادس ))االتجاهات ال

 .28/2069-26وتطبٌما(( 

  شهادة مشاركة فً مؤتمر العلمً الوطنً السنوي الثالث الذي الامته وزارة العلوم والتكنولوجٌا فً الفترة

62-60 /2/2069 

 : االّضوح ّالذرّع الحاصلح ػليِا  & 
 

  0 2060حاصلة على درع االبداع من جامعة البصرة  

  0 2066درع االبداع من جامعة المثنى  

  : منح المدم& 
 

يْم , ألغراض الترفيغ لحصْلِا ػاللقة الؼلوي أضتار هطاػذ , ضوي الوذج  42أشِر ّ 2هٌح قذم 

 االصغريح . 

 

   :   و الفنٌة والعلمٌة رٌةااالد للجانا& 
                

  9/1/2060الواسطً , تشكٌل لجنة  اجراء المسوح المٌدانٌة فً المجتمع 
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  2066لجنة تصحٌح جامعة واسط /كلٌة االداب 

 

  2061لجنة علمٌة من كلٌة التربٌة للبنات /الشوؤن العلمٌة 

  2061لجنة ممابلة طلبة المرحلة االولى والدراسات العلٌا 

  2061لجنة منالشة كلٌة التربٌة للبنات /الدراسات العلٌا 

 / 2061كلٌة التربٌة للبنات /جامعة بغداد /خدمة اجتماعٌة لجنة االمتحانات االولٌة والعلٌا  

 / 2061لجنة ارشادٌة فرعٌة /كلٌة التربٌة للبنات/جامعة بغداد  

 / 2066لجنة علمٌة من كلٌة التربٌة للبنات /الشؤون العلمٌة 

  2066 /كلٌة التربٌة للبنات /جامعة بغداد /خدمة اجتماعٌةلجنة  االمتحانات االولٌة والعلٌا 

 كلٌة التربٌة للبنات /جامعة بغداد /خدمة اجتماعٌةلجنة الٌة التعاون /كلٌة التربٌة للبنات/ 

  لجنة امتحانٌة للدراسات العلٌا /كلٌة التربٌة للبنات /جامعة بغداد/ لسم الخدمة االجتماعٌة

2066 

  2066لجنة تحضٌرٌة /كلٌة التربٌة للبنات /جامعة بغداد /لسم الخدمة االجتماعٌة 

 2066نة منالشة كلٌة التربٌة للبنات /جامعة بغداد / لسم الخدمة االجتماعٌة لج 

 / 2066لجنة منالشة من كلٌة االداب /جامعة المادسٌة 

 كلٌة التربٌة للبنات /جامعة بغداد /خدمة  لجنة الٌة تعاون ثانٌة من كلٌة التربٌة للبنات/

 41/41/2066  اجتماعٌة

  2066للبنات /جامعة بغداد /لسم الخدمة االجتماعٌة لجنة تحضٌرٌة من كلٌة التربٌة 

  2066لجنة التمٌٌم السنوي للنشاطات 

  لجنة االعضاء الدائمية /شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي /كلية التربية للبنات /ج بغداد 

  2066لجنة تحضٌرٌة ثانٌة /كلٌة التربٌة للبنات /جامعة بغداد /لسم الخدمة االجتماعٌة 

  2068لجنة امتحانٌة للدراسة االولٌة  

  62/2/2068  لجنة تدلٌمٌة. 

  ً5/9/2068فً  60/2010لجنة الٌة تعاون ف. 

  20/2/2069لجنة تسجٌل الطالبات المستوى االول للدراسات االولٌة. 

  66/2/2069لجنة علمٌة مختصة بأجراء المماصة العلمٌة للدراسات االولٌة. 

  امر داخلً  مجلس االمن الوطنً مركز النهرٌن للدراسات األستتراتٌجٌة تشكٌل فرٌك

 استشاري لمكافحة العنف .   

 

 االٌفادات :
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  65/2/2066اٌفاد الى جامعة المثنى /كلٌة التربٌة 

  66/2/2066اٌفاد الى جامعة البصرة /مركز التعلٌم المستمر 

  66/9/2066اٌفاد الى جامعة بابل /كلٌة االداب 

  29/0/2062اٌفاد الى جامعة البصرة /مركز التعلٌم المستمر 
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  22/2/2066اٌفاد الى جامعة المادسٌة /كلٌة االداب 

 21/5/2069ٌغ المانٌا اٌفاد الى جامعة البٌز 

 
 تأييذ حضْر ّهشاركح 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  تأٌٌد مشاركة فً دورة صٌانة الحاسوب /كلٌة التربٌة للبنات /جامعة بغداد/وحدة التعلٌم 

 2061المستمر 

  2061تأٌٌد مشاركة فً الزٌارة المٌدانٌة لطالبات كلٌة التربٌة للبنات /لسم الخدمة االجتماعٌة 

  2061تأٌٌد مشاركة فً الورش العلمٌة لكلٌة التربٌة للبنات 

 2061ً دورة مركز احٌاء التراث /جامعة بغداد /تأٌٌد مشاركة ف 

 / 2061تأٌٌد مشاركة فً دورة مركز التطوٌر والتعلٌم المستمر الغراض الترلٌة العلمٌة 

  ً22/62/2061تأٌٌد مشاركة فً محاضرة تمكٌن المٌادات النسوٌة فً التعلٌم العال 

  20/62/2061العالً تأٌٌد مشاركة فً محاضرة تمكٌن المٌادات النسوٌة فً التعلٌم 

 / 2061تأٌٌد االشراف على طالبة الماجستٌر كلٌة التربٌة للبنات /لسم الخدمة االجتماعٌة 

  تأٌٌد حضور ندوة لسم العلوم التربوٌة والنفسٌة /كلٌة التربٌة للبنات /جامعة بغداد

28/2/2066 

  للبنات /جامعة تأٌٌد حضور الى ورشة العمل لوحدة التأهٌل والتوظٌف /كلٌة التربٌة

 26/2/2066بغداد

 22/2/2066تأٌٌد حضور ندوة لسم علوم المران /كلٌة التربٌة للبنات /جامعة بغداد  

  28/2/2066/كلٌة التربٌة للبنات حضور ندوه لسم علوم التربوٌة والنفسٌة تأٌٌد 

  ً1/0/2066تأٌٌد حضور المهرجان الثالث العلمً لمسم االلتصاد المنزل 

 رشة العمل التاهٌلٌة لوحدة التأهٌل والتوظٌف /كلٌة التربٌة للبنات /جامعة بغداد تأٌٌد حضور و

60/9/2066    

  ًالمؤتمر الدولً لمسم الفنون المسرحٌة /كلٌة الفنون الجمٌلو /جامعة البصرة تأٌٌد مشاركة ف

6/1/2066  

  2066-66-22-26تأٌٌد مشاركة فً المؤتمر العلمً لمركز الدراسات العرالٌة  

 ( للعام الدراسً 10تأٌٌد مشاركة فً حفل التخرج الدورة )26/66/2066,فً 2066 

  تأٌٌد مشاركة فً الندوة العلمٌة )مشكلة المخدرات واثرها على االمن االنسانً للمجتمع

 5/62/2066العرالً ( 

 2066ٌة تأٌٌد مشاركة فً الزٌارة المٌدانٌة لطالبات كلٌة التربٌة للبنات /لسم الخدمة االجتماع 

  25/2/2068تأٌٌد حضور الى ندوة وحدة التوجٌة واالرشاد التربوي     

  تأٌٌد حضور الى الندوة العلمٌة لوحدة التوجٌة واالرشاد التربوي /كلٌة التربٌة للبنات

 )االرهاب االلكترونً ودوره فً تجنٌد الشباب (28/2/2068
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 / 2/9/2068فً  25/2050 تأٌٌد مشاركة فً ورشة عمل نظام اللجان االمتحانٌة. 

  ش ط ,  20والشروط المهنٌة (, العددتأٌٌد حضور للدورة الموسومة )أهمٌة اللغة العربٌة

 . 65/6/2069تارٌخ 

  26/6/2069تأٌٌد حضور فً مهرجان التأهٌل والتوظٌف السنوي االول  كلٌة التربٌة للبنات. 

 السياراخ الويذاًيح 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2068زٌارة معهد الحنان للعوق الشدٌد  -6

المشاركة فً خدمات المجتمع المدنً فً لماءات وحوارات فً لناة الجامعٌة الفضائٌة تدعم  -2

 فٌها تمدٌم الدعم لمؤسسات المجتمع المدنً . 

 .  21/62/2068, زٌارة دار الزهور العلوٌة لألٌتام  -2

 

 

 

                                                         
 الذكتْرجاالضتار الوطاػذ 

 زٌنب دمحم صالح
 كلٌة التربٌة للبنات/ جامعة بغداد


