
 

 

 

 

 

 

 

 تانزاحٍ ةانسٍش

 

 

 

 

 مٍسم ٌاسٍه عبٍذ كاظم انعماسي:   ـم ـــــــــاالســ

  51/9/5999: حاسٌخ انمٍـالد 

 مخزوجتانحانت انزوجٍت :

 2   ذد األوالد  :ــعـــ

  مسهمت :   انذٌـــــــــــاوت

 خذمت اجخماعٍتعهم االجخماع / :      صــانخـخـص

 حذسٌسً جامعً:       ه ــــــانىظٍف

 اسخار مساعذ دكخىس  انذسجت انعهمٍت :

 قسم انخذمت االجخماعٍت –كهٍت انخشبٍت نهبىاث  –جامعت بغذاد :        عىىان انعمم

 -انعمم   :        هاحف

 79977690979:         انهاحف انىقال

 maesm_yasen@yahoo.com:كخشووً انبشٌذ إالن

 .أوالً : انمؤهالث انعهمٍت  

 

 التارٌخ ة ـــالكلٌ عةالجام الشهادات

 بكالوريوس
 

 4/7/2002 تربٌة بنات بغداد

 5/1/2010 تربٌة بنات بغداد الماجستير

 الدكتوراه
 

 10/8/2014 االداب بغداد

 - - - أخرى

 
 اىصىسة 



 

 

 

 

 

 

 

 ثاوٍاً : انخذسج انىظٍفً . 

 

 ثانثاً : انخذسٌس انجامعً . 

 اىى -ٍِ اىفتشة   اىجاٍؼت )اىَؼهذ / اىنيٍت(  اىجهت ث

 الى االن مستمرة  -2010 بغداد ميٍت اىتشبٍت بْاث 1

 

 سابعاً : انمقشساث انذساسٍت انخى قمج بخذسٌسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 خدمة الفرد خدمة اجتماعٌة 1

 

2009 -2010 

 2011-2010 االحصاء االجتماعً دمة اجتماعٌةخ 2

 2013-2012 مشكالت اجتماعٌة خدمة اجتماعٌة 3

 2015 -2014 علم النفس االجتماعً خدمة اجتماعٌة 4

 2017-2016 تنظٌم مجتمع خدمة اجتماعٌة 5

 2018-2017 رعاٌة اسرة و طفولة خدمة اجتماعٌة 6

 2018-2017 لٌا كورس ثانً(بٌئة و مجتمع )دراسات ع خدمة اجتماعٌة 7

 2019-2018 خدمة اجتماعٌة بٌئٌة خدمة اجتماعٌة 8

 

 

 اىى -اىفتشة ٍِ  اىجهت اىىظٍفت ث

 11/11/2112 قغٌ اىخذٍت االجتَاػٍت–ميٍت اىتشبٍت ىيبْاث -جاٍؼت بغذاد باحج ً. 1

 11/2/2111 قغٌ اىخذٍت االجتَاػٍت–ميٍت اىتشبٍت ىيبْاث -جاٍؼت بغذاد ٍذسط ٍغاػذ 2

 11/8/2114 قغٌ اىخذٍت االجتَاػٍت–ميٍت اىتشبٍت ىيبْاث -جاٍؼت بغذاد ٍذسط 

 31/8/2111 قغٌ اىخذٍت االجتَاػٍت–ميٍت اىتشبٍت ىيبْاث -جاٍؼت بغذاد اعتار ٍغاػذ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 :انخً أششف عهٍها( انشسائم  ،االطاسٌح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

خدمة  ال مدٌنة بغداد  االنسانً للطفل دراسة مٌدانٌة لالسر المهجرة الى النزوح و االمن 1
 جتماعٌةالا

 )ماجستٌر(

2016 

الفجوة العمرٌة بٌن الزوجٌن و عاللتها بالتماسن االسري دراسة مٌدانٌة فً مدٌنة  2

 بغداد

خدمة  ال
 جتماعٌةاال

 )ماجستٌر(
 

 

 

 

 

2016 

خدمة  ال دراسة مٌدانٌة فً محافظة االنبار–التأهٌل المجتمعً لالسر المدانٌن باالرهاب  3
 جتماعٌةاال

 )ماجستٌر(
 

2018 

المتغٌرات المجتمعٌة و عاللتها بالعنف االسري المتطرف فً العراق دراسة  4

 مٌدانٌة لجرائم المتل العائلً 

خدمة  ال
 جتماعٌةاال

 )ماجستٌر(
 

2019 

 

 انخً شاسك فٍها.انعهمٍت وانىذواث انمؤحمشاث سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

ندوة الشباب والعولمة للك الهوٌة و خٌارات  1
 التمكٌن 

 
 

 لجنة تحضٌرٌة كلٌة تربٌة بنات 2014

 باحث كلٌة تربٌة بنات 2015 ندوة الطفولة العرالٌة و متغٌرات البئة االجتماعٌة 2

 باحث كلٌة تربٌة بنات 2016 اىَشأة و اىَتغٍشاث اىَجتَؼٍت فً اىؼشاق 3

 لجنة تحضٌرٌة كلٌة تربٌة بنات 2016 االجتَاػً فً اىؼشاق شبناث االٍاُ 4

وزارة العمل و الشؤون  2016 مؤتمر العلم فً خدمة المجتمع 5
 االجتماعٌة

 باحث

 باحث كلٌة تربٌة بنات 2016 ندوة االرشاد و التثمٌف االسري 6

ندوة االرشاد النفسً للعاملٌن فً الوحدات  7
 االرشادٌة

 باحث بناتكلٌة تربٌة  2016

مركز التنمٌة للدراسات  2016 مؤتمر المراة النواة الرئٌسة لبناء المجتمع 8
 و التدرٌب

 باحث

-5 مؤتمر دولً )التنمٌة المجتمعٌة(  9
6/5/2017 

مركز التنمٌة للدراسات 
 و التدرٌب

 باحث

اء سرة و المدرسة البنة االساسٌة لبنمؤتمر اال 10
 المجتمع

ٌة للدراسات مركز التنم 22/1/2017
 و التدرٌب

 باحث



 

 

 

 

 

 

 

–كلٌة التربٌة للبنات  5/3/2017 ندوة النزوح و االمن االنسانً :التكٌف مع المحتوم 11
 خدمة اجتماعٌة

 باحث

مؤتمر هجرة الشباب العرالً صراع البماء و  12
 الضٌاع

–كلٌة التربٌة للبنات  1/2/2017
 خدمة اجتماعٌة

 باحث

اٌار  10-9 لالطفال مؤتمر دولً الصحة النفسٌة 13
/2017 

–مركز البحوث التفسٌة 
 جامعة بغداد

 باحث

/30/12 ثمافة اطفال العراق بٌن الوالع و التحدٌاتمؤتمر  14
2017 

مؤسسة العرالة للثمافة و 
 التنمٌة

 مشارن

مؤتمر المشكالت االجتماعٌة فً المناطك المتاثرة  15
 بالنزاع /حالة العراق

–للبنات  كلٌة التربٌة 19/2/2018
 خدمة اجتماعٌة

 باحث

–كلٌة التربٌة للبنات  5/3/2018 ندوة الحشد الشعبً موالف و تحدٌات 16
 خدمة اجتماعٌة

 باحث

ندوة مشكلة المخدرات و اثرها فً االمن االنسانً  17
 للمجتمع العرالً

19/10/
2017 

جامعة بغداد/التعلٌم 
 المستمر

 مشاركة

/12/12 معمؤتمر الثانً العلم و المجت 18
2017 

وزارة العمل و الشؤون 
 االجتماعٌة

 باحث

مؤتمر العلمً الدولً االول العلوم االنسانٌة و  19
 الصرفة رؤٌة نحو التعلٌم المعاصر 

 

11-
12/2/2019 

نمابة االكادمٌن العرالٌٌن 
 فً رحاب جامعة دهون

 باحث

للتعلٌم  منظمة الجوهرة 22/6/2019 االسباب و الحلول-مؤتمر المخدرات 20
 و الخدمات العامة

 باحث

ورشة عمل العالج بالرمل عمدت فً مؤتمر  21
 العلمً االول /جامعة دهون

 مشارن جامعة دهون 12/2/2019

مؤتمر التاهٌل المجتمعً و بناء الدولة فً العراق  22
 :االشكالٌات و الخٌارات

جامعة بغداد/كلٌة التربٌة  24/2/2019
 للبنات

 باحث

-13 لعلمً الوطنً النسوي الثالث مؤتمر ا 23
14/3/2019 

وزارة العلوم و 
 التكنولوجٌا/بغداد

 مشارن

ندوة /مشكالت الشباب الجامعً من ذوي  24
 االحتٌاجات الخاصة

جامعة بغداد/كلٌة التربٌة  24/3/2019
 للبنات

 باحث

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية 

 خارج الكلية داخل الكلية

الصلٌخ و -زٌارة مٌدانٌة الى دار المسنٌن لجنة علمٌة للمسم
 الرحمة

 زٌارة مٌدانٌة الى دار تاهٌل االحداث امتحانٌة لجان 

 زٌارة الى دار الحنان لشدٌد العوق لجنة تمٌم االداء للتدرسٌن

 زٌارة الى مبردة االمام الجواد منالشة بحوث التخرجلجان 



 

 

 

 

 

 

 

 spssة البرنامج االحصائًدور منالشة  ماجستٌر  لجان

 وزارة التخطٌط/الجهاز المركزي 
 13/3/2018-11لالحصاء من

 
 

 دورة احٌاء التراث العربً لجان داخل المسم

دورة الٌات تربوٌة فً كٌفٌة ترسٌخ  اٌات  5/11/2015-2دورة حاسبات معالجنة نصوص 
-26المران الكرٌم فً اذهان المتعلمٌن

28/12/2016 
دور الشباب الجامعً فً -حاضرة ساعة حرة /م

 التصدي لالرهاب
دورة االرشاد النفسً للعاملٌن فً الوحدات 

مركز  21/12/2016-19االرشادٌة 
 جامعة بغداد–البحوث التربوٌة والنفسٌة 

 
 
 

تاهٌل اسر ذوي  -ساعة حرة /محاضرة
 االحتٌاجات الخاصة

 

شبكة الحماٌة االجتماعٌة  –ساعة حرة /محاضرة 
 ا فً حماٌة االراملو دوره

 

  محاضرات ساعة حرة

م ٌل/تعدورة تدرٌبٌة للجان االمتحانٌة  دورة حاسوب
 /جامعة بغدادمستتمرال

دورة االسعافات االولٌة و االنعاش الرئوي/كلٌة 
-24الوحدة االرشادٌة/-التربٌة للبنات

26/2/2019 

التعلٌم المستمر  Google scholarدورة 
 2/5/2017جامعة بغداد –

لجنة الٌة التعاون مع المعهد العالً للتطوٌر 
 31/10/2018االمنً و االداري 

 Research Gateدورة  

2018 

لجنة علمٌة /لسم الخدمة االجتماعٌة/كلٌة التربٌة 
 للبنات

للتعلٌم  مشاركة فً ملتمى جامعة بغداد 14
-س االلكترونً الموسم الخام

لاعة المرحوم مهدي  15/11/2017
 زٌارة الى دار المعنفات / الصلٌخ  حنتوش

 2019زٌارة الى دار المسنٌن الرشاد  

دورة سالمة اللغة العربٌة /جامعة بغداد  
 8/11/2018-4/التعلٌم المستمر

 امر وزاري 
لجنة تطوٌر و تحدٌث المناهج للعلوم 

 4/4/2019االنسانٌة  



 

 

 

 

 

 

 

 Googl Classroomدورة  

 جامعة بغداد/وحدة ابن 4-5/2/2019
 سٌنا للتعلٌم االلكترونً

 

 . أو تطوير التعليمثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 السنة النشر محل أسم البحث ت

 2111 تشبٍت ابِ سشذ–ٍجيت االعتار  اىتٍَْت و بطاىت اىشباب 1

 –ٍت ٍجيت اىؼيىً اىتشبىٌت و اىْفغ اىتحذٌاث اىتً ٌىاجهها اىفقشاء 2

 ميٍت االداب

2111 

اىَشأة اىؼشاقٍت بٍِ االّذٍاج و االعتبؼاد  3

)اىحاجت اىى بْاء ششٌل فاػو العتذاٍت اىتٍَْت 

) 

دساعت ٍٍذاٍّت ٍِ وجهت ّظش اعاتزة ميٍت 

 اىتشبٍت ىيبْاث جاٍؼت بغذاد

 

 تشبٍت ابِ سشذ–ٍجيت االعتار 

 211ػذد –ٍجيذ اىثاًّ 

2111 

ٍت و دوسها فً حَاٌت شبنت اىحَاٌت االجتَاػ 4

 االساٍو )اشناىٍاث و خٍاساث اىْهىض(

دساعت ٍٍذاٍّت فً دائشة اىشػاٌت االجتَاػٍت 

 ىيَشأة

 

ٍجيذ – ٍجيت  ميٍت اىتشبٍت ىيبْاث

 1ػذد  21

2111 

  -اىؼْف فً االػَاس اىَتأخشة ٍِ حٍاة االّغاُ  1

 دساعت ٍٍذاٍّت ىذوس اىَغٍِْ فً بغذاد

 

 

تشبىٌت و ٍجيت ٍشمض اىبحىث اى

 اىْفغٍت

2111 

بٍِ  اىشػاٌت االجتَاػٍت الطفاه االعش اىْاصحت 6

دساعت ٍٍذاٍّت –ضٍاع اىطفىىت و اٍو اىَغتقبو 

 فً ٍذٌْت بغذاد

ٍجيت اٍاساباك  االمادٌٍَت 

ػذد  8ٍجيذ–االٍشٌنٍت اىؼشبٍت 

21 

2111 

/ دساعت مباس اىغِ بٍِ االعاءة و االحغاُ 9

 ٍٍذاٍّت فً ٍذٌْت بغذاد

-ميٍت االداب -جيت ػٍِ شَظٍ

 ٍصش

2111 

ٍجيت ميٍت اىتشبٍت /ػذد خاص  اطفاه اىشىاسع بٍِ اىشػاٌت و اىحشٍاُ 8

بَؤتَش ّقابت االمادٍٍٍِ اىؼشاقٍٍِ 

 -اىؼشاق  2112-اىَجيذ اىشابغ –

 / ٍشتشك اىجاٍؼت اىَغتْصشٌت

2112 

 المسنٌن ضد العنف 9
 بغداد فً المسنٌن ُدوردراسة حول 

 41فاث االسدٍّت /اىؼذد ٍجيت اضا

 ٍشتشك

2111 

االرهاب النفسً و دور الشباب الجامعً فً  57
 التصدي له

 التربوٌة للدراسات الدولٌة المجلة
 للدراسات رفاد مركز/  والنفسٌة

 ) قبىه بحج( األردن واألبحاث

2112 

 –اىحَاٌت االجتَاػٍت ىالطفاه اىَجْذٌِ فً اىؼشاق  55

 االّباس ٍذٌْتاث دساعت ٍٍذاٍّت فً ٍخٍَ

 

 مجلة دراسات االردنٌة / 
 )لبول بحث(

2112 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الٌوجد  .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2016 رئٌس الوزراء متاب شنش و تقذٌش 1

 2016 ُ االجتَاػٍتووصٌش اىؼَو و اىشؤ متاب شنش و تقذٌش 2

 2016 ػٍَذ ميٍت اىؼيىً بْاث متاب شنش و تقذٌش 3

 2015 ػٍَذ ميٍت اىتشبٍت ىيبْاث متاب شنش و تقذٌش 4

 2016 ػٍَذ ميٍت اىتشبٍت ىيبْاث متاب شنش و تقذٌش 5

 2114 ػٍَذ ميٍت اىتشبٍت ىيبْاث متاب شنش و تقذٌش 6

 2015 ػٍَذ ميٍت اىتشبٍت ىيبْاث متاب شنش و تقذٌش 7 

 2014 ػٍَذ ميٍت اىتشبٍت ىيبْاث متاب شنش و تقذٌش 8

 2013 ػٍَذ ميٍت اىتشبٍت ىيبْاث متاب شنش و تقذٌش 9

 2017 وصاسة اىؼَو و اىشؤوُ االجتَاػٍت متاب شنش و تقذٌش  10

 2018 اثػٍَذ ميٍت اىتشبٍت ىيبْ متاب شنش و تقذٌش 11

 2019 ػٍَذ ميٍت اىتشبٍت ىيبْاث متاب شنش و تقذٌش 12

 2019 ّقابت االمادٍٍٍِ اىؼشاقٍٍِ متاب شنش و تقذٌش 13

 2019 ػٍَذ ميٍت اىتشبٍت ىيبْاث متاب شنش  14

  

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: ادى عشرح 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 د االنجازلٌ تالٌف كتاب / رعاٌة اسرة و طفولة  1

 لٌد االنجاز تالٌف كتاب/ استجابات الفمراء لتحدٌات الفمر دراسة مٌدانٌة فً مدٌنة بغداد 2

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

 ًػشب             

   اّنيٍضي           


