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2004  

- -جامعااات بغاااذاد  –كلٍااات التربٍااات للبىااااث  –خذمااات اجتماعٍااات  –ماجطاااتٍر   -2
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  اللقب العلمً :.     

 1111رس مساعد ...................مد -1

 1112..........................مدرس  -1

  

 خصص :.خذمت اجتماعٍت ـ الت

 1/11/2005ـ تاوٌخ التعٍٍه :. 

  

 



 المؤتمراث َالىذَاث :. 

 الىذَاث:

قلا  الٌٍُات َخٍااواث –وذَة القطم الخذمت االجتماعٍت )الشابا  َالعُلمات    -1

  2014/وٍطان /11التمكٍه (

    

 المؤتمراث:

المااااؤتمر العلمااااً االَ  فااااً قطاااام الخذماااات االجتماعٍاااات المُضااااُ  )الخذماااات   -1

  2013/تشرٌه االَ  /1االجتماعٍت َالمتغٍراث فً العراق (

قطااام الخذمااات َالمتغٍاااراث المعتمعٍااات ( المااار ةالماااؤتمر العلماااً  المُضاااُ  )  -2

     1/1/2016االجتماعٍت 

 

 كتب الشكر َالتقذٌر 

 23/1/2014 التربٍت للبىاث كلٍت شكر َتقذٌر عمادة     -1

 12/11/2013االدا  جامعت َاضظ شكر َتقذٌر عمادة كلٍت      -2

   4/4/2013شكر َتقذٌر مه وئاضت جامعت بغذاد     -3

 شكر َتقذٌر عمادة كلٍت التربٍت     -4

 2014/  2/ 24شكر َتقذٌر َزٌر التعلٍم العالً َالبحج العلمً    -5

 12/1/2001كلٍت التربٍت للبىاث  شكر َتقذٌر عمادة -6

 11/1/2006كلٍت التربٍت للبىاث  شكر َتقذٌر عمادة -1

 23/1/2014دة كلٍت التربٍت للبىاث  شكر َتقذٌر عما -8

 23/3/2014تقذٌر مه وئاضت جامعت بغذاد شكر َ -9

 20/1/2015عمادة كلٍت التربٍت للبىاث شكر َتقذٌر  -10

ٍت التربٍت للبىاث مشاوكٍه فً المؤتمر الطىُي الخااوً شكر َتقذٌر عمادة كل -11

  1/1/2016فً قطم الخذمت االجتماعٍت 



  14/4/2015شكر َتقذٌر وئاضت جامعت بغذاد  -12

  12/10/2015شكر َتقذٌر مه عمادة كلٍت للبىاث  -13

شاٍادة تقذٌرٌات مشاااوكت فاً مااؤتمر العلماً ا َ  لقطاام الخذمات االجتماعٍاات  -14

/تشاااارٌه االَ  1المُضاااُ  )الخذمااات االجتماعٍاااات َالمتغٍاااراث فااااً العاااراق (

/2013 

شااٍادة تقذٌرٌاات مااه قطاام الخذماات االجتماعٍاات لمشاااوكت فااً وااذَة القطاام )  -15

  2014/وٍطان /11الشبا  َالعُلمت ..قل  الٌٍُت َخٍاواث التمكٍه (

شااٍادة تقذٌرٌاات مشاااوكت فااً مااؤتمر العلمااً المُضااُ  )المااراة َالمتغٍااراث  -16

 11/1/6201المعتمعٍت (الذي اقامً قطم الخذمت االجتماعٍت 

 

 عضٌُت اللعان :. 

عضُ لعىت التحضاٍرٌت واذَة قطام الخذمات االجتماعٍات )بىاال الاسال اضااش  -1

 1/1/2015وٍُض المعتمع (

الخذمات االجتماعٍات ) شابكاث االماه  عضُ لعىت التحضاٍرٌت فاً واذَة قطام -2

 3/4/2016االجتماعً فً العراق (

   2011عضُ لعىت المشترٌاث مؤتمر الطىُي  -3

 2013عضُ لعىت التحضٍرٌت المؤتمر القطم الخذمت االجتماعٍت  -4

  2016عضُ لعىت التحضٍرٌت المؤتمر الخاوً للقطم الخذمت االجتماعٍت  -5

 

   التذوٌص /

 البكالُوٌُش  

 خذمت عمالٍت      -1

 طرق البحج االجتماعً  -2

 

 

 

 



       

 البحُث المىشُوة 

بحقُقٍااا ( معلاات كلٍاات التربٍاات  الماارأةفااً تمتااع  َأحااريبحااج مىشااُو ) الااا ق ـ  1

  2014للبىاث 

  2013بحج مىشُو )اوحراف الشخصٍت ( معلت البحُث التربٌُت الىسطٍت /  -2

/معلات االجتماعٍات ا ضارٌت الخاطةات فاً الطالُر ايجراماً (بحج مىشُو / ) دَو التىشاةت  -3

  2015كلٍت التربٍت للبىاث / 

 –بحاج مطاتل ( معلات كلٍات التربٍات للبىااث  –قبُ  بحج للىشر ) المطاىُن فاً العصار الحاذٌج 

2013  

 

 (3عذد ) البحُث قٍذ االوعاز

 (1البحُث المخاظ عذد)

 دَواث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2015مشاوكت فً دَوة وظا  التشغٍل / -1

  15/11/2015( Google shdarمشاوكت فً دَوة ) -2

 25/12/2014مشاوكت فً دَوة َحذة التعلٍم المطتمر  -3

 25/12/2014مشاوكت فً دَوة الترقٍاث العلمٍت مركس الحاضبت  -4

وكت فااً دَوة الصااٍاوت الحاضااُ  فااً قطاام الحاضاابان كلٍاات التربٍاات للبىاااث مشااا -5

16/3/2016 

/ الاااى 9/9/2012مشااااوكت فاااً دَو التلٌٍااال الترباااُي فاااً جامعااات بغاااذاد ماااه  -6

11/10/2012 

الاى  9/9/2012( فاً جامعات بغاذاد ماه 141مشاوكت فً دَوة اللغات العربٍات ) -1

11/10/2012 



  24/11/2015( Microsoft exel2010مشاوكت فً دَوة ) -8

 10/6/2014(Microsoft exel2010wordمشاوكت فً دَوة ) -9

 ضاعت حرة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشاااوكت فااً ضاااعت حاارة لقطاام الخذماات االجتماعٍاات بعىااُان) ا ضاارة َالضاابظ  -1

 19/3/2013االجتماعً ( 

الرعاٌات االجتماعٍات (لقطم الخذمات االجتماعٍات بعىاُانمشاوكت فً ضاعت حرة    -2

 14/4/2016لكباو الطه 

مشاوكت فً ضاعت حرة لقطم الخذمت االجتماعٍت بعىُان)العىف ا ضري َتالحٍري  -3

  8/12/2016على صحت الاسل (

مشاوكت فً ضاعت حرة لقطم الخذمت االجتماعٍت بعىُان)العىف المىسلً َتااحٍري  -4

 12/3/2015( على صحت الاسل

مشااااوكت فاااً ضااااعت حااارة لقطااام الخذمااات االجتماعٍااات بعىاااُان)دَو التىشاااةت  -5

 11/4/2014االجتماعٍت الخاطةت َع قتٍا بالطلُر ايجرامً  

مشاااوكت فااً ضاااعت حاارة لقطاام الخذماات االجتماعٍاات بعىااُان )العىااف ا ضااري  -6

 2011َتلحٍري على الشبا  (

( لعىااات فاااً قطااام الخذمااات 40) 2016لغاٌااات 2005اللعاااان المشااااوكت بٍاااا ماااه 

 االجتماعٍت

 

 

 

   اللغاث :. لغت عربٍت , لغت اوكلٍسٌت


