
 

 

 

 

 

 

 

 انضٍزي انذاجًٍ
 

 

 

 

 مٍضم ٌاصٍه عبٍذ كاظم انعماري:   ـم ـــــــــاالصــ

  51/9/5999: جارٌخ انمٍـالد 

 محزَجةانحانة انزَجٍة :

 2   ذد األَالد  :ــعـــ

 مضهمة :   انذٌـــــــــــاوة

 خذمة اجحماعٍة:      صــانحـخـص

 جذرٌضً جامعً:       ً ــــــانُظٍف

 مذرس دكحُر  :انذرجة انعهمٍة 

 قضم انخذمة االجحماعٍة –كهٍة انحزبٍة نهبىات  –جامعة بغذاد :        عىُان انعمم

 -انعمم   :        ٌاجف

 -:         انٍاجف انىقال

 maesm_yasen@yahoo.com:كحزَوً انبزٌذ إالن

 .أَالً : انمؤٌالت انعهمٍة  

 

 التارٌخ ة ـــالكلٌ الجامعة الدرجة العلمٌة

 وريوسبكال
 

 2002 تربٌة بنات بغداد

 2009 تربٌة بنات بغداد الماجستير

 هالدكتورا
 

 2004 االداب بغداد

 - - - أخرى

 

 

 

 الصىسة 



 

 

 

 

 

 

 

 ثاوٍاً : انحذرج انُظٍفً . 

 

 ثانثاً : انحذرٌش انجامعً . 

 الى -هي الفتشة   الجاهعت )الوعهذ / الكلٍت(  جهتال ث

 مستمرة  -2009 بغداد كلٍت التشبٍت بٌاث 1

 

 رابعاً : انمقزرات انذراصٍة انحى قمث بحذرٌضٍا. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 خدمة الفرد خدمة اجتماعٌة 0

 

 مستمر - 2009

 2000 االحصاء االجتماعً خدمة اجتماعٌة 2

 2005-2000 مشكالت اجتماعٌة خدمة اجتماعٌة 3

 مستمر -2005 علم النفس االجتماعً خدمة اجتماعٌة 4

 

 :انحً أشزف عهٍٍا( انزصائم  ،االطارٌح  )خامضاً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

 خدمة  النزوح و االمن االنسانً للطفل دراسة مٌدانٌة فً مدٌنة بغداد  0
 تماعٌةاجا

2006 

الفجوة العمرٌة بٌن الزوجٌن و عالقتها بالتماسك االسري دراسة مٌدانٌة فً مدٌنة  2

 بغداد

 خدمة 
 اجتماعٌةا

 

 

 

 

 

2006 

 

 الى -الفتشة هي  الجهت الىظٍفت ث

 4112 -4112 كلٍت التشبٍت بٌاث هقشس قسن الخذهت االجتواعٍت 1



 

 

 

 

 

 

 

 انحً شارك فٍٍا.انعهمٍة َانىذَات انمؤجمزات صادصاً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

 لجنة تحضٌرٌة كلٌة تربٌة بنات 2004 اب والعولمة قلق الهوٌة و خٌارات التمكٌن ندوة الشب 1

 باحث كلٌة تربٌة بنات 2005 ندوة الطفولة العراقٌة و متغٌرات البئة االجتماعٌة 2

 باحث كلٌة تربٌة بنات 2006 الوشأة و الوتغٍشاث الوجتوعٍت فً العشاق 3

 لجنة تحضٌرٌة كلٌة تربٌة بنات 2006 شبكاث االهاى االجتواعً فً العشاق 4

وزارة العمل و الشؤون  2006 مؤتمر العلم فً خدمة المجتمع 5
 االجتماعٌة

 باحث

 باحث كلٌة تربٌة بنات 2006 ندوة االرشاد و التثقٌف االسري 6

 باحث كلٌة تربٌة بنات 2006 ندوة االرشاد النفسً للعاملٌن فً الوحدات االرشادٌة 7

مركز التنمٌة للدراسات و  2006 مؤتمر المراة النواة الرئٌسة لبناء المجتمع 8
 التدرٌب

 باحث

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

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

 اثزٌارة مٌدانٌة الى دار تاهٌل االحد لجنة امتحانٌة

 دورة تدرٌبٌة للجان االمتحانٌة تعلم مستتمر دورة حاسوب

 دورة احٌاء التراث العربً لجان داخل القسم

 

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

 السنة النشر محل أسم البحث ت

 4111 ابي سشذتشبٍت –هجلت االستار  التٌوٍت و بطالت الشباب 1

هجلت العلىم التشبىٌت و الٌفسٍت  التحذٌاث التً ٌىاجهها الفقشاء 2

 كلٍت االداب –

4112 

الوشأة العشاقٍت بٍي االًذهاج و االستبعاد )الحاجت الى بٌاء  3

 ششٌك فاعل الستذاهت التٌوٍت (

دساست هٍذاًٍت هي وجهت ًظش اساتزة كلٍت التشبٍت للبٌاث جاهعت 

 بغذاد

 

 4112 تشبٍت ابي سشذ–االستار  هجلت

شبكت الحواٌت االجتواعٍت و دوسها فً حواٌت االساهل  4

 )اشكالٍاث و خٍاساث الٌهىض(

 دساست هٍذاًٍت فً دائشة الشعاٌت االجتواعٍت للوشأة

 

 4112 هجلت  كلٍت التشبٍت للبٌاث

دساست هٍذاًٍت   -العٌف فً االعواس الوتأخشة هي حٍاة االًساى  1

 الوسٌٍي فً بغذادلذوس 

 

 

هجلت هشكض البحىث التشبىٌت و 

 الٌفسٍت

4112 

 



 

 

 

 

 

 

 

 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

 2006 اءرئٌس الوزر كتاب شكش و تقذٌش 0

 2006 ى االجتواعٍتووصٌش العول و الشؤ كتاب شكش و تقذٌش 2

 2006 عوٍذ كلٍت العلىم بٌاث كتاب شكش و تقذٌش 3

 2005 عوٍذ كلٍت التشبٍت للبٌاث كتاب شكش و تقذٌش 4

 2006 عوٍذ كلٍت التشبٍت للبٌاث كتاب شكش و تقذٌش 5

 4112 عوٍذ كلٍت التشبٍت للبٌاث كتاب شكش و تقذٌش 6
 2005 عوٍذ كلٍت التشبٍت للبٌاث كتاب شكش و تقذٌش 7 

 2004 عوٍذ كلٍت التشبٍت للبٌاث كتاب شكش و تقذٌش 8

 2003 عوٍذ كلٍت التشبٍت للبٌاث كتاب شكش و تقذٌش 9

  

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: ادى عشرح 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

  الٌوجد 0

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

 ًعشب             

   اًكلٍضي           

 


