
 

 

 

 

 

 

 

 انضيزه انذاجيو
 

 

 

 

 مزًج مظيز عباس:   ـم ـــــــــاالصــ

  9191-5-42: جاريخ انميـالد 

 غيز محزًجةانحانة انزًجية :

    ذد األًالد  :ــعـــ

 مضهمة :   انذيـــــــــــانة

 عهم االجحماع / انخذمة االجحماعبة:      صــانحـخـص

  جذريضية:      و ــــــانٌظيف

 انذكحٌراه  انذرجة انعهمية :

    جامعة بغذاد / كهية انحزبية نهبنات :    عنٌان انعمم

       09909110240انعمم   :   ىاجف

    09909110240:     انياجف اننقال

  murouge@yahoo.com:كحزًني انبزيذ إالن

 .أًالً : انمؤىالت انعهمية  

 

 التارٌخ ة ـــالكلٌ الجامعة الدرجة العلمٌة

 بكالوريوس
 

 3112-01-32 التربٌة للبنات بغداد

 3112 التربٌة للبنات بغداد الماجستير

 هالدكتورا
 

 3102 االداب بغداد

    أخرى

 

 

 

 الصىرة 



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : انحذرج انٌظيفي . 

 

 ثانثاً : انحذريش انجامعي . 

 الى -هي الفترة   الجاهعت )الوعهذ / الكلٍت(  الجهت ث

 3112-2-03 بغداد كلٌة التربٌة للبنات 1

 

 رابعاً : انمقزرات انذراصية انحى قمث بحذريضيا. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 3103 علم االجتماع االجتماعٌةلخدمة ا 0

 3100 المشكالت االجتماعٌة الخدمة االجتماعٌة 3

 3102 طرق البحث االجتماعً الخدمة االجتماعٌة  2

 3102 االحصاء االجتماعً الخدمة االجتماعٌة 4

 3102 رعاٌة الشباب / دراسات علٌا الخدمة االجتماعٌة 2

 

 

 الى -الفترة هي  الجهت الىظٍفت ث

 2002-2005 جاهعت بغذاد/ كلٍت التربٍت للبٌاث م. هالحظ 1

جاهعت بغذاد / كلٍت التربٍت  هذرس هضاعذ 2

 12للبٌاث

2002-2013 

هذرس هضاعذ/هذٌر وحذة اهاًت  3

 وجلش ال

 2012-2012 جاهعت بغذاد / كلٍت التربٍت للبٌاث

جاهعت بغذاد / كلٍت التربٍت  اصتار هضاعذ / دكتىراٍ 4

 2016للبٌاث

 الى االى – 2016



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :انحي أشزف عهييا( انزصائم  ،االطاريح  )خامضاً:  

 

 

 

 

 انحي شارك فييا.انعهمية ًاننذًات انمؤجمزات صادصاً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

مؤتمر علوم االسرة ومتلطبات  1

 المجتمع العراقً المعاصر

 محاضر جامعة بغداد/كلٌة التربٌة للبنات 

والمتغٌرات االسرة مؤتمر  2

 المجتمعٌة فً العراق

 محاضر جامعة بغداد /كلٌة التربٌة للبنات 

 محاضر جامعة بغداد / كلٌة التربٌة للبنات  مؤتمر هجرة الشباب العراقً 3

ندوة دور المراة فً التنمٌة  4

 المستدامة

 محاضر جامعة بغداد /كلٌة التربٌة للبنات 

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

االطفال كرٌمو النسب بٌن االندماج والضٌاع / دراسة  0

  انٌة فً المؤسسات االٌوائٌة فً بغدادمٌد

 

 3102 الخدمة االجتماعٌة

وعً الشباب وثقافة الجسم / دراسة مٌدانٌة فً مراكز  2

 الشباب الرٌاضٌة

 3102 االجتماعٌةالخدمة 



 

 

 

 

 

 

 

 محاضر جامعة بغداد/كلٌة التربٌة للبنات  االنسانً ندوة النزوح واالمن 5

مؤتمر صراع البقاء  6

 والضٌاع ج

 محاضر  جامعة بغداد /كلٌة التربٌة للبنات 

مؤتمر التاهٌل المجتمعً  7

وبناء الدولة فً العراق : 

 االشكالٌات والخٌارات

 محاضر جامعة بغداد /كلٌة التربٌة للبنات 

 االتجاهات المعاصرةمؤتمر 2

 فً العلوم االنسانٌة

 محاضر جامعة القادسٌة /كلٌة االداب 

 

 

 

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

 عضو لجان مناقشة عضو لجنة تحدٌث الكتب المنهجٌة والمساعدة

 الٌة تعاون عضو لجنة امتحانٌة الدراسات االولٌة 

 زٌارات مٌدانٌة العلٌاعضو لجنة امتحانٌة الدراسات 

عضو لجنة تحضٌرٌة وعلمٌة لندوات 

 ومؤتمرات عدة

 دورات علمٌة

 دورات تربوٌة عضو لجان مناقشة

  سالمة فكرٌة

 



 

 

 

 

 

 

 

أو تطوير ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

 3100 التربٌة للبنات عالقة عمل المراة بالترابط االسري  1

 3100 التربٌة ابن الرشد مشكالت المستفٌدٌن من دور الدولة 2

هركز البحىث التربىٌت  التدخٌن وباء اجتماعً 3

 والٌفضٍت

2011 

 3102 التربٌة للبنات تعدد الزوجات فً ظل المتغٌرات المجتمعٌة 4

دور الخدمة االجتماعٌة فً معالجة مشكالت النفور  5

 االجتماعً 

 3102 االداب / مجلة حولٌات

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 الى االن-3112  للبناتالتربٌة  0

 3102  جامعة بغداد/ كلٌة االداب 3

 3102  جامعة القادسٌة / كلٌة االداب  2

جامعة بغداد / مركز البحوث  4

 التربوٌة والنفسٌة

 3102 

 3102  مجلس محافظة بغداد 2

 3102  دار الوضٌٍي / الصلٍخ 2

 3102  جاهعت بغذاد /هركز ابي صٌٍا 2

 .أو المترجمة المؤلفة الكتب: ادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 3102 كتاب ) الخدمة االجتماعٌة والمجتمعات المتغٌرة( 0

3   



 

 

 

 

 

 

 

 ًعرب             

   اًكلٍزي           

 

   CD هلحىظت : ٌتن تضلٍن ًضخت على  


