خطة عام 8102
ا.م .د .سهام مطشر (مديرة المركز)
 -1جودة الحياة وعاللتها ببعض المتغيرات لدى االكاديميات الجامعيات
 -2التحليل االحصائي من منظور النوع االجتماعي.
 -3سيكولوجية عنف الزوجات  :اطار مفاهيمي
ا.م.د .أسماء جميل رشيد
-1

آليات حماية المرأة في العرف العشائري

 -2الزواج في العراق انماطه واشكاله وسيالاته الثمافية والتاريخية بحث مشترن مع د.لوسين
تامنيان من االردن
 -3النساء واالطفال المرتبطين بداعش – الذاكرة والصفح

ا.م .عذراء إسماعيل زيدان
 -1دور المرأة الميادي في المجتمع (السيدة زينب – عليها السالم ()-انموذجا)
 -2دور المرأة في التنشئة االسرية وفما للمنظور االسالمي.
 -3معولات عمل المرأة في المنظمات غير حكومية.

م.د .آمنة دمحم علي
 -1المرأة وتحديات االصالح السياسي ( العراق انموذجا) (مشترك م.م .سنان صالح)
 -2دور المرأة في مناهضة االرهاب في العراق
 -3دور منظمات المجتمع المدني في التنمية السياسية للنساء في العراق

م.د .ميسون علي عبد الهادي
 -1حموق المرأة في ظل االتفاليات الدولية ( مشترك م.م .سنان صالح)
 -2حماية المرأة اثناء النزاعات المسلحة في ظل تطور لواعد المانوني الدولي االنساني
(مشترك مع د.باسم كريم سويدان)
 -3الحماية التشريعية للمرأة في ظل لانون العمل الداخلي واالتفاليات الدولية ( .مشترك م.م.
سنان صالح)

م.د .ريم خميس مهدي
 -1اضطراب الحزن طويل االمد وصلته بالنزعة االنتحارية لدى طالبات الجامعة .
 -2الفرولات الجندرية في الشدة االنفعالية.
 -3وحم الغرائبك لدى النساء

م .أفراح

ذياب صالح

 -1صورة المرأة في الحكاية الشعبية العرالية
 -2االثر الديني في الشعر النسوي العرالي
 -3صورة الوطن في شعر الشاعرة العرالية :وفاء عبد الرزاق

م.م .سنان صالح رشيد
 -1المرأة وتحديات االصالح السياسي ( العراق انموذجا) (مشترك م.د .آمنة دمحمصالح)
 -2حموق المرأة في ظل االتفاليات الدولية ( مشترك م.د .ميسون علي عبد الهادي).
 -3الحماية التشريعية للمرأة في ظل لانون العمل الداخلي واالتفاليات الدولية ( .مشترك م.د.
ميسون علي عبد الهادي).

م.م .هبة عبدالمحسن عبدالكريم
 -1االمن الوجودي للمرأة في مجتمع مابعد 2003
 -2التحديات التي تواجه نهوض المرأة العرالية في موالع الميادة
 -3دور منظمات حموق االنسان في تمكين المرأة العرالية

م .شيماء ماجد كاظم (طالبة دكتوراه)
 -1دور المرأة في التنشئة االجتماعية

