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 د.االء دمحم رحٌم حمادي  أ.

 6996بكلورٌوس كلٌة االداب جامعة بغداد قسم االجتماع  -

 6999ماجستٌر كلٌة االداب جامعة بغداد قسم االجتماع -

 2162دكتوراة كلٌة االداب جامعة بغداد قسم االجتماع /خدمة اجتماعٌة  -

 2111فً كلٌة التربٌة للبنات مدرس مساعد  التعٌٌن  -
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 2112حاصلة على لقب استاذ مساعد -
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 درجات طالبات التطبٌق ..لجنة تدقٌق 4

 .اللجان االمتحانٌة للمراحل االولٌة .5

 رشادٌة اال,اللجان 6

 ,اللجان االجتماعٌة 2

 .اللجان سمنر 9

 .لجان مناقشة بحوث تخرج 61

 .اللجان للمناقشة الرسائل الماجستٌر66
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 :.شهادة تقدٌرٌة3

 نشطة مختلفة ومنها المشارك فً المؤتمرات والندوات العلمٌة  شهادة تقدٌرٌة ال 64اكثر من 

 

 .تقوٌم بحوث ورسائل ماجستٌر :4

 للنشر كلٌة التربٌة للبنات  وث.تقوٌم بحث6

 ل ماجستٌر جامعة القادسٌة ئ.تقوٌم علمً رسا2

 . اشراف 6

  ةبحوث تخرج للمرحلة الرابع ةطالب611اكثر من .اشراف على 6

 ماجستٌر  اتطالبعلى  .اشراف 2

 .النشاطات 7

 . محاضرات ساعة حرة 1

 . المشاركة فً ورش العمل 2

 .متابعة طالبات التطبٌق كاشراف علمً  3
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االحداث دراسة مٌدانٌة فً مدرستً 

 تأهٌل الفتٌان والصبٌان فً أرشاد

  عنوان اطروحة  الدكتوراة 

االنعكاسات االجتماعٌة للنزاعات 

المسلحة على المرأة العراقٌة دراسة 



 بغداد منشورةمٌدانٌة فً مدٌنة 

 عنوان البحوث العلمٌة المنشورة

 25،2555، 41،مجلة العلوم االجتماعٌة،.البٌئه االجتماعٌه وعنف االطفال1

،البحوث التربوٌة النفسٌة ،جامعة بغداد .دور الدٌن فً وقاٌة المجتمع من الجرٌمه2

 ،2556مركز البحوث النفسٌة ،

 47،كلٌة االداب الجامعة المستنصرٌة ،.ثقافة الالعنف وسبل تفعٌلها فً المجتمع3

عدد 75,مجلة االستاذ ، .جرائم قتل النساء فً كردستان االسباب والمعالجات4

,25,2112 

فً ضوء  السجناء داخل المؤسسات االصالحٌة االتجاهات المعاصرة لمعاملة .5

 2514، 2،العدد 25االدنى لمعاملة السجناء )مجلة كلٌة التربٌة لبنات ، قواعد الحد

.االنعكاسات االجتماعٌة غٌر المباشرة للنزاعات المسلحة على المرأة 6

 2511،مجلة العلوم االجتماعٌة كلٌة االداب العراقٌة

،كلٌة االداب جامعة بغداد .مرتكزات الضبط االجتماعً بٌن العرف والقانون7

،04،2556 

ابن خلدون واثرة على علماء االجتماع والتارٌخ والحضارة فً الغرب ،مجلة . 9

 2510االثار كلٌة االداب 

كلٌة التربٌة االساس ،الجامعة ،مجلة .المفاهٌم االجتماعٌة عند غوستوف لوبون 15

 2556، 53المستنصرٌة 

،تغرٌب المرأة المسلمة فً ضوء متغٌرات العولمة الثقافٌة ،مجلة كلٌة التربٌة 11

  2516،    69،االصدار 22االساسٌة،الجامعة المستنصرٌة 

.االستعباد والعنف الجنسً ...االسباب..النتائج ..المعالجات مجلة عٌن شمس 12

 . 2517جزء )أ( 45،المجلد 

لى االطفال )االشكالٌات والحلول( كلٌة التربٌة .الجرائم السٌبرانٌة ومخاطرها ع13

 .2517/العدد الرابع 20للبنات مجلد 



،مجلة 2.المرأة العراقٌة فً دائرة الرقم المظلم،جامعة عبد الحمٌد مهري،قسنطٌنة14

 2517،جون،47العلوم االنسانٌة عدد

لعلوم .العالقات االجتماعٌة لالسر فً قرٌة البو عٌثة دراسة مٌدانٌة ،مجلة ا15

 2،2554االجتماعٌة العدد

 .مشكالت االسر النازحة واعادة تكٌفهم االجتماعً ،كلٌة التربٌة للبنات مشترك16

2515. 

 .المتغٌرات االجتماعٌة وانعكاساتها على جرائم العود دراسة مٌدانٌةمشترك17

  مقبول للنشر2510

،المؤتمر الثالث .مشكالت الشباب العراقً وابعادعها فً الهجرة الخارجٌة 10

 2517للخدمة االجتماعٌة 

 2519الخلع واالستقرار المجتمعً ،بحث مستل كلٌة التربٌة للبنات ،مشترك ،.19

 عنوان الكتب المؤلفة والمترجمة

.جرائم االرهاب وابعادة السسٌولوجٌة على المجتمع العراقً ،بغداد 1
،2514 

المرأة العراقٌة دراسة  .االنعكاسات االجتماعٌة للنزاعات المسلحة على2
 .2513مٌدانٌة فً مدٌنة بغداد ،الدار الوطنٌة الطباعة بغداد 

 2519.المرأة والمتغٌرات المجتمعٌة ،دار الوطنٌة ،قٌد الطباعة 3

 25 كتب الشكر والتقدٌر

 مقررة الدراسات العلٌا المناصب اإلدارٌة التً تقلدها

  

 

 

 


