
 

 

 

 

 

 

 

 انضٍزه انذاجٍو
 

 

 

 

 مزٌم جباررشم نفاًه انزٌذي :   ـم ـــــــــاالصــ

  31/9/3991 : جارٌخ انمٍـالد 

 محزًجة  انحانة انزًجٍة :

 1   ذد األًالد  :ــعـــ

 مضهمة   :   انذٌـــــــــــانة

 انخذمة االجحماعٍة :      صــانحـخـص

 جذرٌضٍة :       و ــــــانٌظٍف

 مذرس    انذرجة انعهمٍة :

 جامعة بغذاد / كهٍة انحزبٍة نهبنات:        عنٌان انعمم

 انعمم   :         ىاجف

 11139311973:         اننقالانياجف 

 maryaam1982@gmail.com :كحزًنً انبزٌذ إالن

 .أًالً : انمؤىالت انعهمٍة  

 

 التارٌخ ة ـــالكلٌ الجامعة الدرجة العلمٌة

 بكالوريوس
 

 4002 كلٌة التربٌة للبنات جامعة بغداد

 4022 كلٌة التربٌة للبنات جامعة بغداد الماجستير

 هالدكتورا
 

 4022 كلٌة االداب  بغدادجامعة 

    أخرى

 

 

 

 الصىرة 



 

 

 

 

 

 

 

 ثانٍاً : انحذرج انٌظٍفً . 

 

 ثانثاً : انحذرٌش انجامعً . 

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

 الى االن 4022من بغداد  كلٌة التربٌة للبنات 1

 

 رابعاً : انمقزرات انذراصٍة انحى قمث بحذرٌضيا. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 4024 المدخل الى علم االنسان  الخدمة االجتماعٌة  2

 4022 المدرسٌة الخدمة االجتماعٌةالمدخل الى  الخدمة االجتماعٌة  4

 4022 المشكالت االجتماعٌة  = 3

 4022 الخدمة االجتماعٌة البٌئٌة = 2

 4022 اسس التربٌة  = 2

 4022 الخدمة االجتماعٌة اتصال = 6

 4022 الخدمة االجتماعٌة البٌئٌة  = 2

 4022 خدمة الفرد = 2

 

 الى -الفترة هن  الجهت الىظٍفت ث

 2006الى 2005 كلٍت التربٍت للبناث ظم.هالح 1

 2010الى 2002 = م.باحث 2

 2015الى2011 = هذرش هطاعذ 3

 2012 = هذرش 4



 

 

 

 

 

 

 

 :عهٍيا انحً أشزف( انزصائم  ،االطارٌح  )خامضاً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

   الٌوجد 2

2    

 

 انحً شارك فٍيا.انعهمٍة ًاننذًات انمؤجمزات صادصاً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 باحث كلٌة التربٌة للبنات 4022 ندوة الشباب والعولمة  1

 باحث  = 4022 ندوه النزوح واالمن االنسانً  2

محاضرة الالمركزٌة  وحدة  3

 وطن

 مشاركة = 4022

مؤتمر التاهٌل المجتمعً  4

 وبناء الدولة فً العراق

 باحث = 4022

مؤتمر التنمٌة المستدامة فً  5

 العراق والوطن العربً

 مشاركة  مؤسسة العرالة 4022

ندوه طبٌعة  العمل  6

 االجتماعً فً مجتمع متغٌر 

 باحث كلٌة التربٌة للبنات 4022

ورشة عمل الحمائك المٌدانٌة  7

بٌن االمانة العلمٌة والضغوط 

 المجتمعٌة 

 مشاركة  = 4022

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

ممرر الدراسات العلٌا / كلٌة التربٌة للبنات/ 

 لسم الخدمة االجتماعٌة 

 

  عضو ارتباط البرنامج الحكومً 

  عضو ارتباط فً برنامج اجراءات العمل 

  

 

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

 . التعليم



 

 

 

 

 

 

 

 السنة النشر محل أسم البحث ت

 4024 مجلة كلٌة التربٌة  للبنات التربٌة البٌئٌة ودورها فً حماٌة البٌئة  1

 4022 = العشوائٌات واالمن االنسانً 2

هجلت االضتار /كلٍت التربٍت ابن  تكنولوجٌا المعلومات واثرها على االمن االجتماعً  3

 رشذ /جاهعت بغذاد

2012 

4 
   

7    

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 4002 كلٌة التربٌة للبنات كتاب شكر  2

 4002 = كتاب شكر  4

 4002 = كتاب شكر  3

 4024 = كتاب شكر  2

 4022 كلٍت التربٍت للبناث فً ندوه شهادة تمدٌرٌة 

 4022 = كتاب شكر 2

 4026 هجلص الىزراه كتاب شكر هن هجلص الىزراه 6

2 = = = 

 4022 كلٌة التربٌة للبنات شكر وتقذٌر  2

 USAIDL/IRAQ 4022 شهادة هشاركت فً نذوه دولٍت  2

 4022 كلٌة التربٌة للبنات شهادة هشاركت فً نذوه  20

 4022 دار الحنان لشدٌدي العوق  كتاب شكر  22

 4022 مجلس الوزراه كتاب شكر  24

 4022 كلٌة التربٌة للبنات ضهادة تقذٌرٌت فً هؤتور  23

 4022 كلٌة التربٌة للبنات شهادة هشاركت فً نذوه  22

 4022 كلٌة التربٌة للبنات شكر وتقذٌر  22

 4022 وزارة العلوم والتكنولوجٌا  شهادة هشاركت  26

 4022 المؤتمر العلمً الدولً /دهون شكر تقذٌر  22



 

 

 

 

 

 

 

 4022 كلٌة التربٌة اابنات  شهادة هشاركت  22

 4022 مؤسسة العرالة للثمافة والتنمٌة  شهادة هشاركت 22

مركز التعلٌم المستمر /جامعة  شهادة هشاركت  40

 بغداد

4022 

 4022 التربٌة للبناتكلٌة  شكر وتقذٌر  42

 4022 كلٌة التربٌة للبنات شهادة هشاركت  هؤتور  44

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: ادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

  الٌوجد 2

4   

3   

2   

2   

6   

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

 ًعرب             

   انكلٍسي           

 

   CD هلحىظت : ٌتن تطلٍن نطخت على  


