
 

 

 

 

 

 

 

 انسيشي انزاجيً
 

 

 

 

 َديان ياسيه عبيذ:   ـم ـــــــــاالســ

  0891 : جاسيخ انميـالد 

 محزَجة انحانة انزَجية :

 2   ذد األَالد  :ــعـــ

 مسهمة :   انذيـــــــــــاوة

 انخذمة االجحماعية:      صــانحـخـص

 جذسيسية :       ً ــــــانُظيف

 اسحار مساعذ  انذسجة انعهمية :

 جامعة بغذاد / كهية انحشبية نهبىات :        عىُان انعمم

 انعمم   :         ٌاجف

 :         انٍاجف انىقال

   Wedian.yasen@yahoo.com :كحشَوي انبشيذ إالن

 

 .أَالً : انمؤٌالت انعهمية  

 

 التارٌخ ة ـــالكلٌ الجامعة الدرجة العلمٌة

 بكالورٌوس
 

 2002 التربٌة للبنات بغداد 

 2002 التربٌة للبنات بغداد الماجستٌر

 هالدكتورا
 

   

 

 

 

 الصىرة 

mailto:Wedian.yasen@yahoo.com


 

 

 

 

 

 

 

    أخرى

 ثاوياً : انحذسج انُظيفي . 

 

 ثانثاً : انحذسيس انجامعي . 

 الى –من الفترة   الجامعة )المعهذ / الكلٍة(  الجهة ت

 2002الى  2002 بغداد كلٌة التربٌة للبنات 1

 

 انحى قمث بحذسيسٍا.سابعاً : انمقشسات انذساسية  

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالمس ت

 2002 علم االجتماع العائلة / خدمة الجماعة  الخدمة االجتماعٌة  0

 2002 علم االجتماع العائلة / خدمة الجماعة الخدمة االجتماعٌة 2

 2002 خدمة الجماعة الخدمة االجتماعٌة 3

 2000 خدمة الجماعة الخدمة االجتماعٌة 4

 2000 خدمة الجماعة  الخدمة االجتماعٌة 5

 2003 خدمة الجماعة  الخدمة االجتماعٌة 6

 2004 خدمة الجماعة الخدمة االجتماعٌة 2

 2005 خدمة الجماعة الخدمة االجتماعٌة 2

 2006 التغٌر االجتماعً / الخدمة االجتماعٌة الخدمة االجتماعٌة 2

 الى -الفترة من  الجهة الىظٍفة ت

   2002 التربٍةكلٍة  مذرس مساعذ  1

 2013 كلٍة التربٍة مذرس 2

 2012 كلٍة التربٍة  استار مساعذ 3



 

 

 

 

 

 

 

 2002 العائلةعلم اجتماع  الخدمة االجتماعٌة  00

 2002 العالقات العائلٌة  االقتصاد المنزلً  00

 2002 طرق بحث / خدمة الجماعة الخدمة االجتماعٌة 02

 2002 طرق بحث / خدمة الجماعة الخدمة االجتماعٌة 03

 

 :انحي أششف عهيٍا( انشسائم  ،االطاسيح  )خامساً:  

 السنــة مـــالمس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

0    

2    

 

 

 

 انحي شاسك فيٍا.انعهمية َانىذَات انمؤجمشات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعماد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 مشارك ببحث كلٌة التربٌة للبنات 2006 االجتماعٌة مؤتمر قسم الخدمة 1

 مشارك ببحث جامعة المستنصرٌة 2006 المستنصرٌة مؤتمر كلٌة التربٌة 2

 مؤتمر مركز التنمٌة للدراسات 3

 والوالتدرٌب

مركز التنمٌة  2006

 والدراسات

 مشارك ببحث

 االجتماعٌة مؤتمر وزارة العمل والشؤون 4

 

 

 

 

 االجتماعٌة االجتماع    

 مشارك ببحث وزارة العمل والشؤون 2006

 مشارك كلٌة العلوم للبنات 2006 ندوة كلٌة العلوم للبنات 5

 مشارك كلٌة التربٌة للبنات 2006 ندوة وحدة التوجٌة واالرشاد النفسً 6

 مشارك كلٌة التربٌة للبنات 2006 ندوة وحدة التوجٌة واالرشاد النفسً 7

 مشارك كلٌة التربٌة للبنات 2002 ندوة وحدة التوجٌة واالرشاد النفسً 2

 مشارك ببحث للبناتكلٌة التربٌة  2002 مؤتمر قسم الخدمة االجتماعٌة 2

 مشارك ببحث مجلس محافظ بغداد 2002 مؤتمر مجلس محافظ بغداد 00



 

 

 

 

 

 

 

 مشارك ببحث مقر المؤسسة 2002 والتنمٌة مؤتمر مؤسسة العراقٌة للثقافة 00

 مشارك كلٌة التربٌة للبنات 2002 مؤتمر قسم الخدمة االجتماعٌة  02

 مشارك كلٌة التربٌة للبنات 2002 ندوة وحدة التوجٌة واالرشاد النفسً 03

 مشارك كلٌة التربٌة للبنات 2002 ندوة وحدة التوجٌة واالرشاد النفسً 04

 مشارك كلٌة التربٌة للبنات 2002 ندوة وحدة التوجٌة واالرشاد النفسً 05

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمٌة  

 خارج الكلٌة داخل الكلٌة

القسام  لوحدة التوجٌة واالرشاد النفسًاعداد وتوزٌع بوسترات تعرٌفٌة 

 كلٌة التربٌة للبنات

االسري فً الكاظمٌة زٌارة مٌدانٌة الى مركزالمعرفة لالسناد 

2006 

 االسري

 الى روضة ومدرسةومبرة االمامٌن الجوادٌن  زٌارة 

 مٌدانٌة الى مركز المعرفة لالسناد االسري فرع الكرادةزٌارة  

 مؤسسة العٌن لالٌتام فرع الكرادةزٌارة مٌدانٌة الى  

 زٌارة الى دار تاهٌل االحداث المشردٌن 

 زٌارة الى دار المسنٌن فً الرشاد 

 زٌارة الى دار العلوٌة االٌتام االناث  

 

أو تطوٌر ثامنا: المشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع  

 . التعلٌم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

 الراهن الطفولة فً العراق بٌن جهود التنمٌة وتحدٌات الوضع  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2002 مجلة البحوث التربوٌة والنفسٌة 

 المشكالت التً تواجه طالبات االلسام الداخلٌة فً كلٌة التربٌة للبنات  2

 )دراسة مٌدانٌة (

 2002 مجلة العلوم االجتماعٌة 

 2011 مجلة االستار المعٌالت )دراسة مٌدانٌة  فً مدٌنة بغداد (مشكالت النساء  3

4 

 

 

االرهاب وتداعٌاته على االمن والسلم االجتماعً )دراسة مٌدانٌة للعوائل المتضرره من 

 االرهاب(

 

 

 

 

 

 

 

 

 2006 مجلة البحوث التربوٌة والنفسٌة

التهجٌر المسري فً العراق ....اسبابه واثاره على االسر المهجرة )دراسة مٌدانٌة لالسر  5

 المهجرة الى مدٌنة بغداد 

 2006 كلٌة التربٌة للبنات مجلة 

المراة العرالٌة بٌن االندماج واالستبعاد )الحاجة الى بناء شرٌن فاعل الستدامه التنمٌة  6

 (دراسة مٌدانٌة 

 2006 مجلة االستاذ

 2002 مجلة كلٌة التربٌة / جامعة المستنصرٌة  االرشاد التربوي االكادمً ودوره فً حل مشكالت الشباب الجامعً  7



 

 

 

 

 

 

 

) –االمكانٌات والمعولات  –دورمؤسسات المجتمع المدنً فً رعاٌة الشباب فً العراق  9

 دراسة مٌدانٌة من وجهة نظر الشباب الجامعً (

 2002 للبناتمجلة كلٌة التربٌة 

 المحتوم( مع للمرأه )التكٌف االنسانً واالمن النزوح 8

 المسلحة( بالنزعات المتأثره المناطك من النازحة للمرأه مٌدانٌة دراسة   (  

مجلة دراسات العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة 

 االردنٌة )سكوباس(

2002 

 

 .الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة عضوٌة  :تاسعا 

 و شهادات التمدٌر. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التمدٌر

 السنة الجهة المانحة

 2004 كلٌة التربٌة للبنات كتاب شكر وتقدٌر  0
 2004 كلٌة التربٌة للبنات كتاب شكر وتقدٌر 2

 2002 كلٌة التربٌة للبنات كتاب شكر وتقدٌر 3
المستمر  مركز التطوٌر والتعلٌم وتقدٌركتاب شكر  4

 المستمر

2002 
 2004 كلٌة التربٌة للبنات كتاب شكر وتقدٌر ومكافاة  5
 2004 وزارة الشباب والرٌاضة شكر وتقذٌر 6
 2006 مكتب رئٌس الوزراء شكر وتقذٌر  2

وزارة التعلٌم العالً والبحث  شكر وتقذٌر  2

 العلمً

2006 

المستنصرٌة  كلٌة التربٌة /الجامعة شهادة تقذٌرٌة 2

 المستنصرٌة

2006 

 2006 كلٌة التربٌة للبنات شكر وتقذٌر  00

 2002 االمانة العامة لمجلس الوزراء شكر وتثمٍن جهىد 00

 2006 كلٌة العلوم للبنات شهادة  شكر وتقذٌر 02

 2002 التربٌة للبنات شكر وتقذٌر 03

 2002 والتدرٌب للدراساتمركز التنمٌة  شكر وتقذٌر 04

 2006 االجتماعٌة وزارة العمل والشؤون شهادة تقذٌرٌة  05

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: ادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

  الٌوجد 0

2   

3   

4   



 

 

 

 

 

 

 

5   

6   

 

 ات .ــثانً عشر :اللغ 

 ًعرب             

   انكلٍزي           

 

   CD ملحىظة : ٌتم تسلٍم نسخة على  


