
 

 

 

 

 

 

 

 انغٍشِ انزاذٍّ
 

 

 

 

 دٌُا دأد دمحم فهٍح انًٕنى  :   ـى ـــــــــاالعــ

  8/2981/ 12 : ذاسٌخ انًٍـالد 

 يرضٔجح  انحانح انضٔجٍح :

  1  ذد األٔالد  :ــعـــ

 يغهًح :   انذٌـــــــــــاَح

 انخذيح االجرًاعٍح:      صــانرـخـص

 ذذسٌغٍح :       ّ ــــــانٕظٍف

 اعرار يغاعذ  انذسجح انعهًٍح :

 جايعح تغذاد / كهٍح انرشتٍح نهثُاخ /لغى انخذيح االجرًاعٍح :        عُٕاٌ انعًم

    الٌٕجذانعًم   :      ْاذف

  5775700790:      الهاتف الٌقال

 dina.dawood@coeduw.uobaghdad.edu.iq:كرشًَٔ انثشٌذ إالن

 .أٔالً : انًؤْالخ انعهًٍح  

 

 التارٌخ ة ـــالكلٌ الجامعة الدرجة العلمٌة

 بكالوريوس
 

 4002 التربٌة للبنات بغداد

 4022 التربٌة للبنات بغداد الماجستير

 هالدكتورا
 

/ / / 

    أخرى

 

 

 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 شاٍَاً : انرذسض انٕظٍفً . 

 

 شانصاً : انرذسٌظ انجايعً . 

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

الى  42/22/4022 بغداد كلٌة التربٌة للبنات  1

  لحد االن

 ساتعاً : انًمشساخ انذساعٍح انرى لًد ترذسٌغٓا. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 الخدمة عمالٌة/مرحلة ثالثة                  الخدمة االجتماعٌة 2

 

 

 

 

4022 

 4024 /مرحلة ثالثةالخدمة العمالٌة  الخدمة االجتماعٌة 4

 4023 الخدمة العمالٌة + طرق البحث الخدمة االجتماعٌة 3

 4022 علم النفس االجتماعً + طرق البحث الخدمة االجتماعٌة 2

 4025 علم النفس االجتماعً  + طرق البحث  الخدمة االجتماعٌة 5

 4026 علم النفس االجتماعً + مجتمع عرالً  الخدمة االجتماعٌة 6

 4027 علم النفس االجتماعً + مجتمع عرالً الخدمة االجتماعٌة 7

 4022 علم النفس االجتماعً + مشكالت اجتماعٌة  الخدمة االجتماعٌة 2

 4029 علم النفس االجتماعً + مشكالت اجتماعٌة الخدمة االجتماعٌة  9

 الى -الفترة هي  الجهت الوظٍفت ث

  22/11/2011الى  1/11/2005 جاهعت بغذاد/كلٍت التربٍت للبٌاث م.باحث 1

 22/12/2014الى  22/11/2011 ن الخذهت االجتواعٍتجاهعت بغذاد/كلٍت التربٍت للبٌاث /قس هذرس هساعذ 2

 12/5/2012الى  22/12/2014 /قسن الخذهت االجتواعٍتالتربٍت للبٌاثجاهعت بغذاد/كلٍت  هذرس 3

 الى لحذ االى  12/5/2012 جاهعت بغذاد/كلٍت التربٍت للبٌاث /قسن الخذهت االجتواعٍت  استار هساعذ 4



 

 

 

 

 

 

 

 :انرً أششف عهٍٓا( انشعائم  ،االطاسٌح  )خايغاً: 

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

2    

7    

 

 انرً شاسن فٍٓا.انعهًٍح ٔانُذٔاخ انًؤذًشاخ عادعاً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

 ) بحث / بوستر حضور(
كلية التربية للبنات / قسم الخدمة  3102 /مؤتمرانخذيح االجرًاعٍح ٔانًرغٍشاخ فً انعشاق  1

 االجتماعية 

بحث + حضور+ اللجنة 

كلية التربية للبنات / قسم الخدمة  3102 /ندوةانشثاب ٔانعٕنًح لهك انٌٕٓح ٔخٍاساخ انرًكٍٍ  2 التحضيرية

 االجتماعية

بحث + حضور + اللجنة 

التربية للبنات / قسم الخدمة كلية  3102 ندوة صراع البداوة والحضارة /ندوة 3 التحضيرية 

 االجتماعية

اللجنة التحضيرية + 

كلية التربية للبنات / قسم الخدمة  3102 المراة والمتغيرات االجتماعية / مؤتمر  4 حضور

 االجتماعية

بحث +اللجنة التحضيرية + 

قسم الخدمة كلية التربية للبنات /  3102 طبيعة العمل االجتماعي في مجتمع متغير / ندوة 5 حضور

 االجتماعية

بحث + اللجنة التحضيرية 

 المشكالت االجتماعية في المناطق المتاثرة بالنزاع 6 +حضور

 /مؤتمر

 بحث + اللجنة التحضيرية كلٌة التربٌة للبنات / لسم الخدمة االجتماعٌة 3102

االنحرافات السلوكية وعالقتها بتكنولوجيا االتصال/  7

 ورشة

 بحث + اللجنة التحضيرية للبنات / لسم الخدمة االجتماعٌةكلٌة التربٌة  3102

 بحث + اللجنة التحضيرية  كلٌة التربٌة للبنات / لسم الخدمة االجتماعٌة 3102 الحشد الشعبي مواقف وتحديات / ندوة  8

 بحث + اللجنة التحضيرية  االجتماعٌةكلٌة التربٌة للبنات / لسم الخدمة  3102 المشكالت السلوكية في الوسط الجامعي / ورشة 9

 بحث + اللجنة التحضيرية  كلٌة التربٌة للبنات / لسم الخدمة االجتماعٌة 3102 النزوح واالمن االنساني والتكيف المحتوم / ندوة  10

 بحث +  اللجنة التحضيرية  االجتماعٌةكلٌة التربٌة للبنات / لسم الخدمة  3102 الطفولة العراقية ومتغيرات البيئة االجتماعية /ندوة 11

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

 مشاركة دورة سالمة اللغة العربٌة  مشاركة ورلة عمل وحدة االرشاد

 مشاركة دورة طرائك تدرٌس اشراف على بحوث تخرج

مشاركة  دورات الحاسوب + وحده االرشاد 

 دورة

 حضور مؤتمرات وندوات 

 مشاركة بدورة الترلٌات استشارات علمٌة للطالبات البكالورٌوس

 مشاركة بدورة مركز تعلٌم المستمر  حضور ندوات ومؤتمرات باأللسام االخرى 



 

 

 

 

 

 

 

 

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

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

 4022 مجلة كلٌة التربٌة للبنات الطالق واثره فً تمتع المراة بحمولها  0

 4023 مجلة البحوث التربوٌة النفسٌة  انحراف الشخصٌة 3

 2015 هجلت كلٍت التربٍت للبٌاث دور التنشئة االجتماعٌة االسرٌة الخاطئة وتأثٌرها على السلون االجرامً  2

 4026 مجلة البحوث التربوٌة النفسٌة العنف االسري وتاثٌره على الصحة الطفل  2

 4027 مجلة كلٌة التربٌة للبنات  االدمان على المخدرات 0

 4027 مجلة امارابان هجرة الشباب وتاثٌره على التماسن االسري  0

 4027 مجلة حولٌات دور التفكن االسري فً الجنوح االحداث  7

 4029 مجلة حولٌات المعولون واالندماج االجتماعً 8

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

 7/2/1520عضٕ نجُح انرحضٍشٌح َذٔج لغى انخذيح االجرًاعٍح )تُاء انطفم اعاط َٕٓض انًجرًع ( 

 1/4/1520فً انعشاق (عضٕ نجُح انرحضٍشٌح فً َذٔج لغى انخذيح االجرًاعٍح ) شثكاخ االيٍ االجرًاعً  

   1527عضٕ نجُح انًشرشٌاخ يؤذًش انغُٕي  

 1521عضٕ نجُح انرحضٍشٌح انًؤذًش انمغى انخذيح االجرًاعٍح  

  1520عضٕ نجُح انرحضٍشٌح انًؤذًش انصاًَ نهمغى انخذيح االجرًاعٍح  

 عضو لجنة الغيابات دائمية لكل السنوات

جوده /اجراءات عمل+ عضو اللجنة االمتحانية لكل السنوات + عضو اشراف على طالبات + عضو ضمان العضو ارتباط الصف االلكتروني 

 البحوث التخرج 

 

  

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة



 

 

 

 

 

 

 

 4022 كهٍح انرشتٍح نهثُاخ 11/2/1524 شكش ٔذمذٌش عًادج كهٍح  انرشتٍح نهثُاخ    2

شكش ٔذمذٌش عًادج كهٍح االداب جايعح ٔاعظ  4

21/22/1521 

 4023 جامعة واسط

 4023 كهٍح انرشتٍح نهثُاخ   4/4/1521شكش ٔذمذٌش يٍ سئاعح جايعح تغذاد     3

 4022 جامعة بغداد 1524/  1/ 14شكش ٔذمذٌش ٔصٌش انرعهٍى انعانً ٔانثحس انعهًً  2

 4007 كهٍح انرشتٍح نهثُاخ 21/7/1557ٔذمذٌش عًادج كهٍح انرشتٍح نهثُاخ شكش  5

 4006 كهٍح انرشتٍح نهثُاخ 22/7/1550شكش ٔذمذٌش عًادج كهٍح انرشتٍح نهثُاخ  6

 4022 كلٌة التربٌة للبنات  11/2/1524شكش ٔذمذٌش عًادج كهٍح انرشتٍح نهثُاخ   7

 4022 جامعة بغداد 11/1/1524شكش ٔذمذٌش يٍ سئاعح جايعح تغذاد  2

 4025 كلٌة التربٌة للبنات 15/2/1520شكش ٔذمذٌش عًادج كهٍح انرشتٍح نهثُاخ  9

شكش ٔذمدذٌش عًدادج كهٍدح انرشتٍدح نهثُداخ يشداسكٍٍ فدً انًدؤذًش انغدُٕي  20

  7/2/1520انصاًَ فً لغى انخذيح االجرًاعٍح 

 

 4026 كلٌة التربٌة للبنات

  24/4/1520شكش ٔذمذٌش سئاعح جايعح تغذاد  22

 

 4025 جامعة بغداد

 4025 كلٌة التربٌة للبنات 21/25/1520شكش ٔذمذٌش يٍ عًادج كهٍح نهثُاخ  24

23 
ً األٔل نمغى انخذيح االجرًاعٍح انًٕعٕو )انخذيح االجرًاعٍح ٔانًرغٍشاخ  شٓادج ذمذٌشٌح يشاسكح فً يؤذًش انعهً

 1521االٔل / /ذشش7ٌٍفً انعشاق (

 

 4023 كلٌة التربٌة للبنات

شٓادج ذمذٌشٌح يدٍ لغدى انخذيدح االجرًاعٍدح نًشداسكح فدً َدذٔج انمغدى )  22

  1524/ٍَغاٌ /27انشثاب ٔانعٕنًح ..لهك انٌٕٓح ٔخٍاساخ انرًكٍٍ (
 

 4022 كلٌة التربٌة للبنات

ٔانًرغٍدشاخ شٓادج ذمذٌشٌح يشاسكح فً يؤذًش انعهًدً انًٕعدٕو )انًدشاج  25

 27/2/6152انًجرًعٍح (انزي الايّ لغى انخذيح االجرًاعٍح 

 4026 كلٌة التربٌة للبنات

 4026 جامعة بغداد /عثة غش طانثح 27/8/1520تراسٌخ كراب شكش يٍ سئٍظ انجايعح  26

 4027 كلٌة التربٌة للبنات  شكش ٔذمذٌش يٍ عًادج  انهجُح االيرحاٍَح  27

 4022 كلٌة التربٌة للبنات  شكش ٔذمذٌش انهجُح االيرحاٍَح  22

 4022 لسم الخدمة االجتماعٌة شٓادج يشاسكح تحس فً ٔسشح عهًٍح 29

 4022 الخدمة االجتماعٌة شٓادج ذمذٌشٌح فً يؤذًش انمغى  40

 4022 الخدمة االجتماعٌة شٓادج ذمذٌشٌح انُذٔج انعهًٍح نهمغى انخذيح االجرًاعٍح 42

 4027 الخدمة االجتماعٌة شٓادٌح ذمذٌشٌح فً ٔسشح عًم نمغى انخذيح االجرًاعٍح 44

 4029 كلٌة التربٌة للبنات  شٓادج ذمذٌشٌح انُذٔج انمغى انخذيح االجرًاعٍح  43

 4022 مركز التعلٌم المستمر شٓادج ذمذٌشٌح فً دٔسج عاليح انهغح انعشتٍح  42

 4022 مركز البحوث التربوٌة والنفسٌة  شٓادج ذمذٌشٌح تذٔسج انرً الايٓا يشكض انثحٕز انرشتٌٕح ٔانُفغٍٍح  45

 4029 لسم الخدمة االجتماعٌة شٓادج ذمذٌشٌح فً يؤذًش انمغى انخذيح االجرًاعٍح  46

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: ادى عشر 

 سنة النشر  أسم الكتاب ت

  الٌوجد 2

4   



 

 

 

 

 

 

 

3   

2   

5   

6   

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

 ًعرب             

   اًكلٍزي           

 

   CD هلحوظت : ٌتن تسلٍن ًسخت على  


