
 

 

 

 

 

 

 

 انسٍشه انزاحٍو
 

 

 

 

 فائز جالل كاظم جٌدي انالمً:   ـم ـــــــــاالســ

  9/1/1911 : حاسٌخ انمٍـالد 

 مخزًج انحانت انزًجٍت :

 2   ذد األًالد  :ــعـــ

 مسهم :   انذٌـــــــــــانت

 اإلداسة انخشبٌٌت:      صــانخـخـص

 حذسٌسً:       و ــــــانٌظٍف

 أسخار مساعذ  انذسجت انعهمٍت :

                 جامعت بغذاد / كهٍت انخشبٍت نهبناث / قسم انخذمت االجخماعٍت:    عنٌان انعمم

 ال ٌٌجذانعمم   :   ىاحف

       70971997170:   انياحف اننقال

 faiz.jalal1966@gmail.com إالنكخشًنً:انبشٌذ 
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 .أًالً : انمؤىالث انعهمٍت  

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس
 

 9191 التربية ابن الهيثم بغداد

 0222 ابن الهيثمالتربية  بغداد الماجستير

 هالدكتورا
 

 0225 التربية ابن الهيثم بغداد

    أخرى

 ثانٍاً : انخذسج انٌظٍفً . 

 

 ثانثاً : انخذسٌس انجامعً . 

 الى -مه الفترة   الجامعت )المعهد / الكلٍت(  الجهت ث

 لحد االن-0226 بغداد كلية التربية للبنات 1

 

 

 

 

 

 الى -الفترة مه  الجهت الىظٍفت ث

 22/11/2006-15/1/2006 جامعت بغداد / كلٍت التربٍت للبىاث مدرس مضاعد 1

 جامعت بغذاد / كهٍت انخشبٍت نهبناث مدرس 2

 

2006-2014 

 انخشبٍت نهبناثجامعت بغذاد / كهٍت  رئٍش قضم 3

 

2014-2012 

 جامعت بغذاد / كهٍت انخشبٍت نهبناث أصتاذ مضاعد 4

 

 لحد االن – 2012



 

 

 

 

 

 

 

 انمقشساث انذساسٍت انخى قمج بخذسٌسيا. سابعاً : 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

  0226/  0225 الخدمة االجتماعية المدرسية الخدمة االجتماعية 9

  0226/ 0225 المشكالت االجتماعية الخدمة االجتماعية 0

التعليم الثانوي و اإلدارة التربوية و  ةالخدمة االجتماعي 3

 التربوياالشراف 

0226  /0222 

 0222/  0226 الخدمة االجتماعية المدرسية  الخدمة االجتماعية 4

التعليم الثانوي و اإلدارة التربوية و  الخدمة االجتماعية  5

 االشراف التربوي

0222 /0229  

 0229/  0222 الخدمة االجتماعية المدرسية الخدمة االجتماعية 6

الثانوي و اإلدارة التربوية و  التعليم الخدمة االجتماعية 2

 االشراف التربوي

0229 /0221   

 0221/  0229 الخدمة االجتماعية المدرسية الخدمة االجتماعية 9

التعليم الثانوي و اإلدارة التربوية و  الخدمة االجتماعية 1

 االشراف التربوي

 

 0221  /0292 

 0292/ 0221 الخدمة االجتماعية المدرسية الخدمة االجتماعية 92

التعليم الثانوي و اإلدارة التربوية و  الخدمة االجتماعية 99

 االشراف التربوي

0292 /0299 

 0299/  0292 الخدمة االجتماعية المدرسية الخدمة االجتماعية 90

التعليم الثانوي و اإلدارة التربوية و  الخدمة االجتماعية 93

 االشراف التربوي

0299  /0290 

 0290/  0299 الخدمة االجتماعية المدرسية االجتماعيةالخدمة  94

التعليم الثانوي و اإلدارة التربوية و  الخدمة االجتماعية 95

 االشراف التربوي

0290 /0293 

 0293/  0290  الخدمة االجتماعية المدرسية الخدمة االجتماعية 96

 0293/  0290 اإلدارة واالشراف التربوي العلوم التربوية والنفسية  92

التعليم الثانوي و اإلدارة التربوية و  الخدمة االجتماعية 99

 االشراف التربوي

0293  /0294 

 0294/  0293 الخدمة االجتماعية المدرسية الخدمة االجتماعية 91

 0294/  0293 اإلدارة واالشراف التربوي العلوم التربوية والنفسية 02

الثانوي و اإلدارة التربوية و التعليم  الخدمة االجتماعية 09

 االشراف التربوي

0294  /0295 



 

 

 

 

 

 

 

 0295/  0294 أسس التربية الخدمة االجتماعية 00

التعليم الثانوي و اإلدارة التربوية و  الخدمة االجتماعية 03

 االشراف التربوي

0295  /0296 

 0296/  0295 أسس التربية الخدمة االجتماعية 04

إدارة المؤسسات االجتماعية / مرحلة  االجتماعيةالخدمة  05

 الماجستير

0295  /0296 

 0296/  0295 السمنار / مرحلة الماجستير  الخدمة االجتماعية  06

التعليم الثانوي و اإلدارة التربوية و  الخدمة االجتماعية 02

 االشراف التربوي

0296  /0292 

 0292 / 0296 أسس التربية الخدمة االجتماعية 09

إدارة المؤسسات االجتماعية / مرحلة  الخدمة االجتماعية 01

 الماجستير

0296  /0292 

 0292/  0296 السمنار / مرحلة الماجستير  الخدمة االجتماعية  32

التعليم الثانوي و اإلدارة التربوية و  الخدمة االجتماعية 39

 االشراف التربوي

0292  /0299 

 0299/  0292 أسس التربية الخدمة االجتماعية 30

التعليم الثانوي و اإلدارة التربوية و  الخدمة االجتماعية  33

 االشراف التربوي

0299  /0291 

 0291/  0299 أسس التربية الخدمة االجتماعية  34

 0291/  0299 أسس التربية  التاريخ 35

التعليم الثانوي و اإلدارة التربوية و  الخدمة االجتماعية 36

 االشراف التربوي

0291  /0202 

 0202/  0291 أسس التربية الخدمة االجتماعية 32

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 :انخً أششف عهٍيا( انشسائم  ،االطاسٌح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

 رسالة ماجستير بعنوان  9

)الفجوة العمرية بين الزوجين وعاللتها بالتماسن 

 االسري( 

 دراسة ميدانية في مدينة بغداد

 

الخدمة 

                                                                              جتماعيةاال

0296 /0292 

 

 انخً شاسك فٍيا.انعهمٍت ًاننذًاث انمؤحمشاث سادساً: 

نوع  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

 المشاركة 

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

ندوة الشباب والعولمة ،للك الهوية  1

 وخيارات التمكين

جامعة بغداد/ كلية التربية  0294

 للبنات

 باحث

ومتغيرات البيئة ندوة الطفولة العرالية  2

 االجتماعية

 باحث =               0295

 باحث =                0296 المرأة والمتغيرات المجتمعية في العراق  3

 باحث =                0296 شبكات األمان االجتماعي في العراق  4

 باحث =                 0296 ندوة االرشاد والتثميف االسري  5

ندوة النزوح واالمن اإلنساني:التكيف مع  6

 المحتوم

 باحث =                 5/3/0292

مؤتمر هجرة الشباب العرالي،صراع  7

 البماء والضياع

 باحث =                 9/0/0292

 

 

 

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  



 

 

 

 

 

 

 

 خارج الكلية داخل الكلية

اليات تربوية في كيفية ترسيخ ايات المران  2ويندوز 

 الكريم 
االرشاد النفسي للعاملين في الوحدات  التعامل مع نظام ويندوز

 االرشادية
 كوكل سكولر  

 دورة تدريبية للجان االمتحانية  

 

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

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 
   

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

 عضو اللجنة العلمية لقسم الخدمة االجتماعية / كلية التربية للبنات 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 0229 رئيس جامعة بغداد شكر وتمدير  9
 0221 عميد كلية التربية للبنات رشكر وتمدي 0
 0292 عميد كلية التربية للبنات شكر وتمدير 3
 0299 عميد كلية التربية للبنات 0شكر وتمدير عدد   4
 0290 =            4شكر وتمدير عدد  5
 =                 4 دوتمدير عدشكر  6

0293 
 عمٍد كلٍت االداب / جامعت واصط  شكر و تقدٌر  2

0293 
 0294 بغدادرئيس جامعة  شكر و تقدٌر  9
 0294 عميد كلية التربية للبنات 4شكر وتقدٌر عدد  1
 0295 =               4عدد شكر وتقدٌر  92
 0296 رئيس الوزراء  شكر و تقدٌر  99
 0296 عميد كلية التربية للبنات 4شكر و تقدٌر عدد  90



 

 

 

 

 

 

 

نائب رئيس مجلس محافظة  شكر وتقدٌر  93

 بغداد

0292 
 0292 عميد كلية العلوم للبنات شكر و تقدٌر  94
 0292 عميد كلية التربية للبنات 2شكر وتقدٌر  عدد  95
مديرة دار الحنان لشديدي  شكر و تقدٌر  96

 العوق

0299 
مدير عام مركز البحوث  شهادة تقدٌرٌت 92

 النفسية 

0299 
 0299 عميد كلية التربية للبنات  3شكر وتقدٌر عدد  99
 0291 عميد كلية التربية للبنات 2عددشكر وتقدٌر  91
    
    

 

 

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: دى عشرحا 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

  دال يوج 9

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

 ًعرب             

   اوكلٍزي            


