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 المنجزة البحوث

 

 مدٌنة فً مٌدانٌة دراسة/  الطبً العالج فاعلٌة تحمٌك فً االجتماعً االختصاصًدور-1

 والنفسٌة التربوٌة العلوم دور/  المؤتمر عنوان الثانً التربوي المؤتمر منشور/  بغداد

 .. 2004/ 5/ 12-11 . المجتمع خدمة فً واالجتماعٌة

 الظروف تحدٌات ضوء فً الشباب تحصٌن استراتٌجٌات"  الثالث التربوي المؤتمر -2

 والكوارث واالزمات الحروب فً االجتماعً االختصاصً دور"  البحث عنوان/  الراهنة

                 . بغداد جامعة – والنفسٌة التربوٌة البحوث مركز. م30/3/2006-29 للفترة"  الطبٌعٌة

 منشور/  والعالج الولاٌة وطرق والمخدرات الكحول لمدمنً واالجتماعٌة النفسٌة االثار-3

 . م 2006 ، 55 العدد ، والنفسٌة التربوٌة العلوم مجلة

 . الفرد صحة على واثرها والتمالٌد العادات-3

 . منشور/  مٌدانٌة دراسة/  الراهنة الظروف فً بغداد جامعة تدرٌسٌات مشكالت-4

 مدٌنة فً مٌدانٌة دراسة/  المعدٌة بالمرحة االصابة فً واالجتماعٌة النفسٌة العوامل دور-5

 .م 2005، 53 العدد ، والنفسٌة التربوٌة العلوم مجلة منشور/  بغداد

 . االمراض ببعض االصابة فً المهنة دور-6

 . والمرض بالصحة المرتبطة والثمافٌة االجتماعٌة العوامل-7

 . الشباب رعاٌة فً االجتماعٌة الخدمة دور-8

  وصحٌا ونفسٌا اجتماعٌا الجانحٌن االحداث رعاٌة فً  واالدارٌة التربوٌة المؤسسات دور-9

 . م 2010، 16 ،عدد  النفسٌة العلوم مجلة منشور.

مؤتمر   منشور/  الطبٌعٌة والكوارث واالزمات الحروب فً االجتماعً االختصاصً دور-10

 .جامعة بغداد–الخاص بمركز البحوث التربوٌة والنفسٌة 

 مٌدانً بحث/  المولون بامراض االصابة الى المؤدٌة االجتماعٌة والعوامل النفسٌة الضغوط-11

 منشور. بغداد مدٌنة مستشفٌات فً

 منشور/ أنموذجا العراق الراهنه للمرحلة النفسٌة الصحة تعزٌز فً االجتماعً الوعً دور-12

 . م 2017 ، واسط جامعة االداب كلٌة ، االجتماعٌة والعلوم واللسانٌات للفلسفة الرن مجلة

 . االخرى بالعلوم وعاللته الطبً االجتماع علم ماهٌة-13
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 . المعولٌن رعاٌة فً االجتماعٌة الخدمة دور-14

 ، االداب مجلة. منشور/  والطفولة االمومة رعاٌة فً الطبٌة االجتماعٌة الخدمة دور-15

 الموهوبٌن/  الخاصة االحتٌاجات ذوي من المراهمٌن مشاكل -16 2005 ، 70-69 العددان

 . والمعولٌن

 . الشخصٌة بناء فً ودورها الفرد حٌاة فً واهمٌتها المراهمة-17

 منشور. والعالج الولاٌة وطرق االٌدز/  السٌدا من المرآة ولاٌة فً االجتماعً الوعً دور-18

 المرآة ضد العنف لنبذ المفتوح الٌوم فعالٌاتجامعة بغداد  –مركز التطوٌر والتعلٌم المستمر 

 دور" الموسوم بالبحث النسوٌة مرٌم وجمعٌة العالم عبر االسالمٌة االغاثة منظمة مع بالتعاون

/  11/ 27 بتارٌخ  االٌدز -السٌدا" المرضً العنف من المرآة ولاٌة فً االجتماعً الوعً

2007 

 الولاٌة العالج ، االسباب ـ والعشرون الواحد المرن ظواهر ابرز الطالبً العنف -19

 . م 2009 ، االجتماعٌة العلوم مجلة ، االول العدد.منشور/

 . االعالة تحدي على عملٌا   المتخلف مساعدة-20

 . العربً مجتمعنا فً والمراهمة لشباب والثمافٌة االجتماعٌة االبعاد-21

 . لالبناء الصحٌة والرعاٌة التربٌة فً االسرة دور-22

 . وعالجها تشخٌصها الشابة العمرٌة المرحلة لدى الجنسً العنف اسباب --23

 االٌدز ـ السٌدا بمرض الصابة الشابة العمرٌة للفئات المهددة والنفسٌة االجتماعٌة العوامل-24

مجلة العلوم التربوٌة والنفسٌة تصدرها مجلة الجمعٌة العرالٌة  منشور./ والعالج والولاٌة وطرق

 م . 2009(  63للعلوم التربوٌة والنمسٌة  العدد )

 . منشور. /  وطنً واجب واالجتماعً االداري الفساد مكافحة-25

  مٌدانٌة دراسة االطفال رٌاض فً التكنولوجً التعلٌم اٌصال فً الشاملة الجودة-26

 االردن -المؤتمرالدولً  جامعة الزرلاء منشور/

 وسبل  التوحدٌون االطفال رعاٌة فً االسر منها تعانً التً االجتماعٌة المشاكل أهم -27

 التعلم وبطٌئً التوحد اطفال لرعاٌة رامً مركز فً مٌدانٌة دراسة/ التاهٌل واعادة المعالجة

 . م 2016 ، الثانً المجلد  217 العدد ، االستاذ مجلة منشور/

/  بغداد مدٌنة فً مٌدانٌة دراسة/  االجتماعً واالندماج التهمٌش مخاضات بٌن النازحون-28

  2017 ، 130 العدد ، والنفسٌة التربوٌة العلوم منشورمجلة

  منشور/ مٌدانٌة دراسة المتوسطة المرحلة طالبات لدى االنترنٌت ادمان-29
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  منشور/ انموذجا العرالً الطفل المجتمعٌة االزمات ظل فً الطفل حموق-30

  منشور/  الفرد لدى االجتماعً والضبط االجتماعٌة النزاهة تعزٌز فً االسرة دور    -31

 السن كبار لدى الزهاٌمر بمرض االصابة الى المؤدٌة والنفسٌة االجتماعٌة المشاكل اهم -32

 البحوث مجلة. منشور./ مٌدانٌة دراسة/  بغداد مدٌنة فً المصابٌن من لعٌنة مٌدانٌة دراسة

 . م 2017، 53 العدد ، والنفسٌة التربوٌة

دور الوعً االجتماعً فً ولاٌة الشباب الجامعً من المخدرات  فً المرحلة الراهنة )  -33

العراق انموذجا ( منشور فً مجلة المفتش العام الصادرة عن لسم البحوث والدراسات بوزارة 

 م .  2017كانون االول  –(  21العدد ) –الداخلٌة 

 التعلم بطٌئً الخاصة االحتٌاجات ذوي من االطفال  رعاٌة فً التربوٌة المؤسسات دور -34

 2018/ 4/ 25مجلة العلوم النفسٌة  منشور . مٌدانٌة دراسة

منشور مجلة كلٌة  االثار االجتماعٌة الناتجة عن ظاهرة  اطفال الشوارع وابرز التحدٌات  -35

 2018/ 1/4(   29االداب الرن  للفلسفة  العدد )

ٌعانً منها المراهمون فً المؤسسات التعلٌمٌة المرحلة أبرز المشاكل االجتماعٌة التً  -36

  2019لعام   الخامس مجلة االطروحة  العدد /منشور الراهنة دراسة مٌدانٌة فً بغداد .

النازحون الى بغداد بٌن مخاضات التهمٌش واالندماج االجتماعً  دراسة مٌدانٌة فً مدٌنة   -37

 م . 2017لسنة  130العدد  /تربوٌة بغداد / منشور مجلة العلوم النفسٌة  وال

  2019-2018 بحوث 

 فً النساء من لعٌنة دراسة ة المحرر المناطك فً والتطرف العنف ضحاٌا تاهٌل اعادة -36

 2019/ 30/4بتارٌخ  7/5042/ لبول نشر مجلة المفتش العام / الكتاب  النزوح مخٌمات

/  العرالً الطفل على وتاثٌرها المحررة المناطك فً المعاصرة االجتماعٌة المتغٌرات -37

لبول نشر  مجلة الرن للفلسفة واللسانٌات والعلوم االجتماعٌة / كلٌة االداب / جامعة واسط / 

 2019/ 30/4بتارٌخ  472الكتاب 

/ المؤتمر الدولً  والعالج الولاٌة وسبل المراهك على وتداعٌاتها  الرلمٌة المخدرات -38

 2019/  30/4لغاٌة  2019/ 29/4الثالث / كلٌة التربٌة / جامعة البصرة / بتارٌخ 

الرؤٌة السوسٌولوجٌة والساٌكولوجٌة فً أكتشاف وتنمٌة الموهبة واالبداع لمرحلة الطفولة  -39

ٌة الموهوبٌن منشور / المؤتمر العلمً الدولً الثالث لرعاالفنون التشكٌلٌة أنموذجا  –المبكرة 

    2019/ 16/3-14الماهرة  –والمتفولٌن / المجلس العربً للموهوبٌن والمتفولٌن 
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فً المؤسسات التعلٌمٌة فً المرحلة  أبرز المشاكل االجتماعٌة التً ٌعانً منها المراهمون-40

السنة الثالثة /كانون الثانً  –العدد الخامس –الراهنة دراسة فً مدٌنة بغداد /مجلة االطروحة 

 م  2019

دور الوعً االجتماعً فً مواجهة االبتزاز االلكترونً للمرأة منشور مجلة كلٌة التربٌة / -41

 م . 2020جامعة واسط 

الضغوط النفسٌة واالجتماعٌة لدى النساء المصابات بسرطان الرحم )دراسة مٌدانٌة لعٌنة -42

 Rees Rout educational & social journalة رٌسمن مدٌنة بغداد ( لبول نشر مجل

journal  -2020منشور 

االسباب االجتماعٌة  والنفسٌة المؤدٌة الى انتحار الفتٌات فً المرحلة الراهنة واستراتٌجٌة  -43

 2020الحماٌة والولاٌة / لبول نشرمجلة الجمعٌة  العرالٌة للدراسات التربوٌة والنفسٌة )النسك (

  م .

  تطرف العنٌف لدى المعنفات المفهوم والٌات التاهٌل والمعالجة ال -44

التنمر االجتماعً وااللكترونً لدى طالبات المرحلة االعدادٌة وسبل الولاٌة والمعالجة  -45

لبول نشر فً المؤتمر االفتراضً الدولً االول المحكم )التحدٌات التً تواجه المراة والطفل فً 

 2021شباط  12-11ٌعمد المجتمع العصري ( والذي 

   العراق انموذجا .–دور المراة فً تعزٌز التعاٌش السلمً والمجتمعً فً الرحلة الراهنة -46

 

 

 : اللجان

 . والرٌاضة الشباب وزارة فً العلمً والبحث العالً التعلٌم وزارة ممثلة-1

 . والنفسٌة التربوٌة البحوث مركز فً المستمر التعلٌم لجنة عضوة-2

 . العلمٌة الترلٌات لجنة عضوة-3

 . والتعضٌد الترلٌة لجنة عضوة-4

 . والنفسٌة التربوٌة البحوث لمركز العلمٌة اللجنة عضوة-5

 .  بغداد جامعة/  االجتماع لسم/  االداب كلٌة فً االجتماعٌة العلوم جمعٌة عضوة-6

  2015/ 21/ 71 بتارٌخ 776 بالعدد والنفسٌة التربوٌة البحوث مركز مجلس عضوة-7
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/  11/ 18 بتارٌخ 69 المرلم بالكتاب والنفسٌة التربوٌة البحوث مجلة تحرٌر هٌئة عضوة-8

2015  

 2015/ 2/ 4 بتارٌخ 87 بالعدد التربوٌة البحوث مركز فً العلمٌة رلٌاتتال لجنة عضوة-  10 

 . م2017 ولغاٌة

 165 العدد ذي بالكتاب بغداد جامعة– العلوم لكلٌة التربوي االرشاد لجنة ارتباط عضوة-11

 2016/ 3/ 30 بتارٌخ

 بغداد جامعة الجادرٌة مجمع– الداخلٌة لاللسام التابعة التربوي االرشاد ارتباط عضوة -12

 .  2016/ 30/3 بتارٌخ 165 المرلم الكتاب بموجب

 التربوٌة البحوث لمركز العامة االستراتٌجٌة صٌاغة وأعادة لراءة لجنة  عضوة    -13

 . م 2017-4-5 بتارٌخ 252 المرلم بالكتاب        بغداد جامعة – والنفسٌة

على والع المرأة  1325عضو ة اللجنة العلمٌة الخاصة للندوة الموسومة ) أبعاد المرار  -14

مركز دراسات المرأة جامعة بغداد  بموجب  2018/ 28/11العرالٌة وتحدٌات تطبٌمة  بتارٌخ 

 م .   2018/  11/ 28بتارٌخ  883م د .م . الكتاب المرل

رئٌسة لجنة صٌاغة التوصٌات وعضوة اللجنة العلمٌة الخاصة بالمؤتمر السنوي االول   -15

م  2019آذار  6تم انعماده  فً  الموسوم المرأة العرالٌة تجلٌات الحاضر وتطلعات المستمبل 

 2018/ 11/ 7بتارٌخ  825بالكتاب ذي العدد د .م ..

عضوة اللجنة التحضٌرٌة للندوة العلمٌة الموسومة )ظاهرة الطالق فً المجتمع ا لعرالً ،  -16

بالكتاب ذي العدد د . م  2019/ 1/ 9االسباب واالثار المحتملة والحلول الممترحة تم انعمادها 

 م . 2018/  12/  13بتارٌخ  938

-25د المراة والٌات الحماٌة بتارٌخعضوة اللجنة العلمٌة للندوة الدولٌة  الموسومة العنف ض-17

 2020-11-26بالكتاب المرلم  11-2020

 : والتقدٌر الشكر كتب

 ( 45) عدد

 : االصدار جهات

 (  3)  عدد  والرٌاضة الشباب وزٌر -1

  العالً التعلٌم وزٌر مكتب  -2

   العالً التعلٌم وزارة --3 

 وكٌل وزٌر الشباب  -4
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 3 عدد بغداد جامعة رئٌس -5

 مستشار اللجنة العلٌا الدائمة للتعاٌش والسلم المجتمعً  السٌد دمحم سلمان السعدي  -6

 المفتش العام للوزارة الداخلٌة جمهورٌة العراق االستاذ دمحم مهدي مصطفى  -7

 للشؤون االدارٌة أ .د . رٌاض خلٌل خماس  بغداد جامعة رئٌس مساعد مكتب - -8

  الجبوري دمحم محمود  أسماعٌل.  د.  م. أ  العلمٌة للشؤون العرالٌة الجامعة رئٌس مساعد -9

 الماضً رحٌم العكٌلً   النزاهة هٌئة رئٌس -10

 المملكة االردنٌة الهاشمٌة  – الزرلاء جامعة عمٌد -11

 . السودان – الصٌدلة كلٌة – الخرطوم جامعة -12

 غضٌب شٌال أحمد.  د.  م. أ المستنصرٌة الجامعة التربٌة كلٌة عمٌد-13

 أ.د . أحالم دمحم فرحان  بنات العلوم كلٌة عمٌدة -14

 سلمان كاظم شروق.  د.  م.  أ بغداد جامعة للبنات التربٌة كلٌة عمٌدة --15

 أ .د . فرٌدة جاسم دارة عمٌدة كلٌة االداب الجامعة المستنصرٌة  -16

 .  المندالوي الخالك عبد عالء. د/  والتدرٌب للدراسات التنمٌة مركز مدٌر -17

 (4عدد ) علً ناصر. االستراتٌجٌة للدراسات النهرٌن مركز ر عام ٌمد -18

 بغداد جامعة – المستمر والتعلٌم التطوٌر مركز -19

 بغداد جامعة–واالستراتٌجٌة الدولٌة الدراسات مركز مدٌر -20

  الساعدي  حسن شاكر فاضل.  د.  م.  أ النفسٌة البحوث مركز مدٌر -21

 5 عدد ، العبٌدي حنان.د  والنفسٌة التربوٌة  البحوث مركز مدٌرة-22

  بغــداد جامعة رئاسة فً الداخلٌة االلسام مدٌر مكتب -23

 غسان د. أ العالً التعلٌم وزارة – النفسٌة واالبحاث التربوٌة الدراسات مركز مدٌر –24 

 2عدد  . سالم حسٌن

 .  التربٌة وزارة – السرٌانٌة للدراسات العام المدٌر -25

 ( 4)  الكعبً سهام.  د. م. أ.المرأة  دراسات مركز مدٌرة–-26 

 3عدد  . االعرجً ابراهٌم.د والنفسٌة التربوٌة البحوث مركز مدٌر -27
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 فالح حسان البشرٌة للتنمٌة الدولً دربمال -28

 المفتش العام لوزارة الداخلٌة دمحم مهدي مصطفى -29

 المحامٌة أٌمان عبد الرحمن . 1325العرالٌة للمرار رئٌسة الشبكة -30

  2رئٌس المفتش العام لوزارة الداخلٌة لتمٌٌم بحوث المجلة العدد -31

 جامعة الموصل –مدٌر مركز الدراسات االللٌمٌة -32

 رئٌس لجنة التعاٌش السلمً النٌابٌة الدكتور عبود وحٌد عبود-33

 

 

 وورش العمل الدورات

 وطرق والمخدرات الكحول لمدمنً واالجتماعٌة النفسٌة اآلثار)الموسومة العلمٌة الندوة اعداد-1

 والمالٌة المحاسبٌة للدراسات العالً المعهد لاعة على 2005/ 10/ 4 بتارٌخ  والعالج الولاٌة

  الجادرٌة/  بغداد جامعة فً

 كلٌة فً الحاسوب على العلٌا الدراسات طلبة لتاهٌل التدرٌبً البرنامج دورة مشاركة شهادة -2

 . م1999 بغداد جامعة ـ العلوم

 اللغة دورة/  الجامعً والتدرٌب التدرٌس طرائك تطوٌر مركز دورة فً المشاركة شهادة--3

 . م2003 العربٌة

 . م2003 بغداد لجامعة للتدرٌسٌٌن 49 التربوي التاهٌل شهادة دورة-4

 .م 2006/ 6/ 29-25 للفترة لعام العلمٌة بالترلٌات الخاصة الحاسوب لدورة مشاركة شهادة-5

 مجال فً تدرٌب حول( HAP) االنسانٌة المساعدة ببرنامج الخاصة بالدورة مشاركة شهادة-6

 الدراسات معهد   EMDR المعالجة واعادة العٌنٌن حركة خالل من الحساسٌة تخٌف) المعالجٌن

 part 1 2015/ 5/ 15 – 12 للفترة تركٌا اسطنبول/ السلوكٌة

 مجال فً تدرٌب حول( HAP) االنسانٌة المساعدة ببرنامج الخاصة بالدورة مشاركة شهادة-7

 الدراسات معهد   EMDR المعالجة واعادة العٌنٌن حركة خالل من الحساسٌة تخٌف) المعالجٌن

 part 2-3 2015/ 5/ 15 – 12 للفترة تركٌا اسطنبول/ السلوكٌة

 الموسومة والنفسٌة التربوٌة البحوث مركز الامها التً العلمٌة بالدورة مشاركة شهادة -8

 آلٌات الموسوم بالبحث 2016/ 4/ 13-11 بتارٌخ المنعمدة التربوي والتوجٌة النفسً االرشاد

  المخدرات من الجامعً الشباب ولاٌة فً التربوي االرشاد
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 16-12 للفترة النفسٌة البحوث مركز فً  spss دورة اجتٌاز حول مشاركة شهادة -10

  2016 لعام اكتوبر

  الموسومة والنفسٌة التربوٌة البحوث مركز الامها التً العلمٌة بالدورة مشاركة شهادة  -11

 29/11-28 بتارٌخ المنعمدة والمجتمع الذات وبناء المٌادٌة  الشخصٌة تدعٌم فً التربوٌة االلٌات

 التحضٌرٌة اللجنة رئٌسة واٌضا المجتمع وبناء المٌادٌة الشخصٌة الموسومة بالمحاضرة 2016/

 . للدورة

 البحوث مركز الامها التً العلمٌة للدورة التحضٌرٌة اللجنة ،رئٌسة مشاركة شهادة   -12

 أذهان فً الكرٌم المران آٌات ترسٌخ كٌفٌة فً تربوٌة آلٌات الموسومة والنفسٌة التربوٌة

 المكتبة/ 2ط المعلومات كزمر لاعة فً  2016/ 28/12-26 بتارٌخ المنعمدة المتعلمٌن

 . الجادرٌة– بغداد جامعة – المركزٌة

  الموسومة والنفسٌة التربوٌة البحوث مركز الامها التً العلمٌة بالدورة مشاركة شهادة  -13

– المستمر التعلٌم مركز لاعة على االزمات واحتواء والمدرس للمدرب النفسً االحتراق

 . الجادرٌة -بغداد جامعة – 3ط المركزٌة المكتبة

شهادة دولٌة فً التنمٌة البشرٌة  للمشاركة فً دورة )صناع النجاح الثالثة والممامة فً  -14

والحصول على لمب عضو معتمد فً  2017/  4/  5لغاٌة  31/3أربٌل للفترة من  –العراق 

 فرٌك صناع النجاح الدولً 

 التطوٌر مركز.  م 2017/ 17/10 بتارٌخ(( Google Scholar دورة مشاركة شهادة-15

  بغداد جامعة المستمر والتعلٌم

بالدورة العلمٌة الموسومة ) تحسٌن االداء وفك متطلبات الجودة الشاملة  شهادة مشاركة  -16

 جامعة بغداد –مركز التطوٌر والتعلٌم المستمر  2018/  4/ 26-22للفترة 

شهادة مشاركة بالدورة العلمٌة الموسومة ) االرشاد النفسً للعاملٌن فً الوحدات االرشادٌة  -16

 –( بالمحاضرة العلمٌة الموسومة )أسالٌب جمع المعلومات فً االرشاد النفسً الممابلة 

 م  2018/ 12/11دراسة الحالة ( الموافك  –المالحظة 

) ألٌات  االرشاد النفسً واالجتماعً للولاٌة من  اعداد وادارة الدورة التدرٌبة الموسومة-17

خطر االدمان على المخدرات والممامة فً لاعة المطالعة فً مجمع الجادرٌة للطالبات ولمدة 

  م التابعة االلسام الداخلٌة جامعة بغداد 2018م /17/12ثالثة أٌام تبدا من تارٌخ 

جامعة بغداد مركز التعلٌم  2019-16-12المشاركة بدورة سالمة اللغة العربٌة للمدة  -18

 المستمر 

     لكتابة االبحاث العلمٌة ( بتارٌخ  Latexالمشاركة بالدورة العلمٌة الموسومة )برنامج -19

 جامعة بغداد مركز التعلٌم المستمر . 4-11-2019
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  الندوات

 6/ 2 بتارٌخ المستمبل وآفاق.. العرالً الطفل) الموسومة العلمٌة بالندوة مشاركة شهادة--1

 . م 2009/

 الدراسٌة الوثائك تزوٌر ظاهرة على المضاء سبل  الموسومة العلمٌة بالندوة مشاركة شهادة -2

 فً للمبول مزورة دراسٌة وثائك استخدام ظاهرة) الموسوم بالبحث  االمتحانات فً والغش

  2010-5-25 بتارٌخ والنفسٌة التربوٌة الدراسات مركز فً الممامة(  بغداد جامعة كلٌات

 المجتمع فً لألعالم النفسً التأثٌر الموسومة  التخصصٌة العلمٌة الندوة مشاركة شهادة-3

 2015(األسري الفساد من الحد فً وأثره اإلعالم دور)  الموسوم البحث العرالً

 العاملة المرأة خروج عن الناجمة االسرٌة اآلثار" الموسومة العلمٌة بالندوة مشاركة شهادة-4

 بتارٌخ االسرة وبناء االبناء تنشئة العاملة المرآة تواجهها التً التحدٌات" الموسومة العمل بورلة

3 /3 /20016 

 والحلول االسباب الخارج الى الشباب هجرة  ظاهرة الموسومة العلمٌة بالندوة المشاركة -5

 3/ 28 بتارٌخ والمعالجات الحلول الشباب هجرة الى المؤدٌة االسباب" الموسومة العمل بورلة

/2016 

 المجتمع فً المرأة دور وتعزٌز الحكومً البرنامج) الموسومة العلمٌة بالندوة المشاركة-6

 . م 2016- 10 -26 بتارٌخ بغداد جامعة-بنات العلوم كلٌة فً الممامة

 المنعمدة(  الداخلٌة االلسام طلبة على وأثرها االلتصادٌة الحالة)الموسومة بالندوة المشاركة-7

 الداخلٌة االلسام شؤون لسم– االشراف جهاز من لجنة وبحضور بغداد جامعة رئاسة فً

 – التكنولوجٌة – المستنصرٌة) الجامعات فً التربوي االرشاد شعب ومسؤولً االلسام ومدراء

 لسم ممثلة لكونً(   واالتصال المعلومات تكنولوجٌا – الوسطى  التمنٌة– العرالٌة – النهرٌن

- 11-9 بتارٌخ 2997 د/ش/ق المرلم الكتاب بموجب بغداد جامعة– الداخلٌة االلسام شؤون

 .م 2016

 االسالٌب االرهابٌة العملٌات فً النساء توظٌف) الموسومة  العلمٌة الندوة فً المشاركة-8

 2017- 1-22 بتارٌخ 5. م.د المرلم الكتاب بموجب المراة دراسات مركز فً الممامة(  والمهام

 .م

 فً الطالق معدالت أرتفاع أسباب أحد المرأة ضد العنف) الموسومة العلمٌة بالندوة المشاركة-9

 فً الطالق معدالت أرتفاع فً والدٌمغرافٌة االجتماعٌة البٌئة عاللة) الموسوم بالبحث( العراق

 شبكة مع بالتعاون االستراتٌجٌة للدراسات النهرٌن مركز الامه الذي العراق، محافضات

 للدراسات النهرٌن مركز فً الممام. م 2017/ آذار 2 بتارٌخ 1325 للمرار العرالٌة

 .  بغداد – الخضراء المنطمة– االستراتٌجٌة
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 النساء لدى والثدي الدم سرطان المراض المبكر التشخٌص) الموسومة بالندوة المشاركة -10

 بغداد جامعة – المرأة دراسات مركز فً الممامة (لدٌهن النفسٌة الضغوط مع التعامل وأسالٌب

 . بالندوة الخاصة الجلسة رئٌسة لكونً.  م 2017- 4-26 بتارٌخ

 لطلبة الذاتٌة الحصانة تعزٌز فً االختصاص دور)  الموسومة العلمٌة بالندوة المشاركة -11

.  بغداد جامعة – والنفسٌة التربوٌة البحوث مركز  2017/  26/9 بتارٌخ  العرالٌة الجامعات

الطلبة من ذوي االحتٌاجات  تأهٌلبالمحاضرة الموسومة دور االختصاصً االجتماعً  فً 

 العرالٌة  الجامعاتالخاصة فً 

المشاركة بالندوة العلمٌة الموسومة دور المؤسسات التربوٌة والنفسٌة واالجتماعٌة فً  -12

 استراتٌجٌات الموسومة العمل ورلة    م . 2018/ 13/3بتارٌخ  التعاٌش السلمً والتسامح

 أنموذجا العرالٌة المرأة)  المستضعفة الفئات  تأهٌل

مركز البحوث  -كلٌة العلوم السٌاسٌة  –الممامة على لاعة الحرٌة  .الولاٌة و الحماٌة وسبل 

   جامعة بغداد . –التربوٌة والنفسٌة 

على والع المرأة العرالٌة وتحدٌات  1325المرار المشاركة بالندوة العلمٌة الموسومة أبعاد -13

فً  1325تطبٌمه فً الورلة البحثٌة الموسومة ) تداعٌات العنف ضد المرأة ودور المرار

مناهضته  / مركز دراسات المرأة / جامعة بغداد  /على لاعة الحرٌة فً كلٌة العلوم السٌاسٌة  

 م . 2018

المشاركة بالندوة التثمٌفٌة الموسومة )ظاهرة تعاطً المخدرات فً العراق وتأثٌرها فً  -14

بالمحاظرة العلمٌة الموسومة ) آلٌات الكشف عن المدمنٌن  وطرق الولاٌة طلبة الجامعات 

  3/2019/ 10وأعادة التاهٌل ( الجامعة المستنصرٌة / كلٌة االداب بتارٌخ 

فً العراق وتاثٌرها فً  لثمافٌة المعنونة )ظاهرة تعاطً المخدراتالماء محاضرة بالندوة ا-15

 م. 2019-3-11طلبة الجامعات الجامعة المستنصرٌة كلٌة االداب  بتارٌخ 

دور منظمة الصحة العالمٌة فً نشر الوعً الندوة العلمٌة الموسومة )وادارة  اعداد -17

 2020-10-24بتارٌخ لة الراهنة االجتماعً ضد االمراض واالضطرابات النفسٌة فً المرح

 جامعة بغداد.–لسم بحوث المجتمع الدولً –مركز دراسات المراة 

الموسومة )والع التعلٌم االلكترونً بٌن شهادة مشاركة فً الندوة الدولٌة االفتراضٌة -18

-11-19بتارٌخ   Zoomاالوضاع الصحٌة والتربوٌة والمانونٌة  والتً الٌمت عبر منصة 

لجنة الدٌممراطٌة –جامعة ذي لار بالتعاون مع الشبكة السوٌدٌة العرالٌة للدراسات   2020

 وحموق االنسان، وكلٌة المعارف الجامعة .

ادارة الندوة العلمٌة الموسومة )مولف المجتمع الدولً من جائحة كورونا وابرز التحدٌات -19

والتً الامها لسم بحوث المجتمع الدولً فً مركز التً تواجهها المراة فً التصدي لها (

-11-18دراسات المراة لكونً رئٌس المسم عبر منصة زووم بحوث المجتمع الدولً بتارٌخ 

2020  



12 
 

 

شهادة مشاركة بالندوة العلمٌة االلكترونٌة )ثمافة اداء الموارد البشرٌة كمدخل معاصر -19 

لسم –لبل  جامعة سامراء كلٌة االدارة وااللتصاد لتحمٌك الفاعلٌة  والتً الٌمت الكترونٌا من 

 2020-11-19ادارة االعمال بتارٌخ 

الدولٌة الموسومة العنف ضد المراة ..وآلٌات  شهادة مشاركة بالندوة العلمٌة االلكترونٌة -20

الحماٌة  بمناسبة الٌوم العالمً للمضاء على العنف ضد المرأة  بالبحث الموسوم العنف ضد 

آلٌات المعالجة  بالتعاون بٌن مركز الدراسات االللٌمٌةوكلٌة –آثاره –اسبابه –المراة :أنواعه 

م المتحدة فً العراق )ٌونامً (مكتب نٌنوى ومركز وممثلٌة االم التربٌة للبنات  جامعة الموصل

 2020-11-25دراسات المراة جامعة بغداد ، بتارٌخ 

)البرنامج العملً لكتابة الخطة االستراتٌجٌة   شهادة مشاركة بالندوة العلمٌة االلكترونٌة -21

ة االعمال لسم ادار–والتً الٌمت الكترونٌا من لبل  جامعة سامراء كلٌة االدارة وااللتصاد 

 . 2020-12-8بتارٌخ 

)االستراتٌجٌات المستمبلٌة فً ظل تنامً  شهادة مشاركة بالندوة العلمٌة االلكترونٌة --21

من لبل  جامعة سامراء كلٌة  2020-12-17االسواق الرلمٌة  ( والتً الٌمت اونالٌن بتارٌخ 

 . لسم ادارة االعمال–االدارة وااللتصاد 

بالندوة العلمٌة الموسومة اداب المضاء بٌن الشرٌعة والمانون التً الامتها هادة مشاركة ش-22

 . 2021شباط  2كلٌة العلوم االسالمٌة وبالتعاون مع كلٌة الحموق بتارٌخ 

شهادة شكر وتمدٌر من مركز النهرٌن للدراسات االستراتٌجٌة العداد وادارة الندوة العلمٌة -23

هة تداعٌات االزمة الوبائٌة على النساء (والتً عمدت بتارٌخ الموسومة )الجهود الدولٌة لمواج

والذي الامها لسم بحوث المجتمع الدولً فً مركز دراسات المراة وبالتعاون مع  1-2-2021

مستشارٌة االمن المومً ومركز النهرٌن للدراسات االستراتٌجٌة وبحضور السٌدة ألٌس والٌول 

ٌة واالنتخابٌة والسٌدة عاٌدة اغبا مستشار الدم لشؤون نائبة الممثلة الخاصة للشؤون السٌاس

 االمم المتحدة ٌونامً.–النوع االجتماعً 

 : الخبرة سنوات عدد -16

 . سنوات 9 لمدة بغداد لجامعة الجادرٌة مجمع مدٌرة.1

  سنة(  15) لمدة والنفسٌة التربوٌة البحوث مركز بغداد جامعة فً تدرٌسٌة.2

(  3للمدة ) بغداد جامعة والنفسٌة التربوٌة البحوث مركز – التربوٌة العلوم لسم رئٌس -3

 سنوات

بموجب  2020-7-20مركز دراسات المراة اعتبارا من –رئٌس لسم بحوث المجتمع الدولً  -4

   20-7-  2020بتارٌخ 2345أ/1االمر الجامعً المرلم 

 : النشاطات
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 جامعة الصٌدلة لكلٌة لوفد التدرٌبٌة الدورة انجاح فً للمساهمة بغداد جامعة رئاسة ممثلة.1

 . الكلٌة واساتذة لطلبة الخرطوم

 لدورة بغداد جامعة لخرٌجً تخرج حفل الامة فً ساهمت الجادرٌة مجمع مدٌرة لكونً .2

 مساعد ممثل السٌد بحضور بغداد جامعة اساتذة لمنتسبً الخاص الثمافً المركز فً( 44)

 . الجامعة اعالم ومدٌر بغداد جامعة رئٌس

.  الثانٌة للمرحلة للبنات التربٌة كلٌة فً المدرسٌة االجتماعٌة الخدمة مادة تدرٌس .3

 . بغداد جامعة

 بغداد جامعة رحاب فً المخدرات بمخاطر للتوعٌة الوطنً االسبوع فً ندوة الامة .4

 . ضائٌةالف والمنوات الجامعة ومسؤولً واساتذة الجامعة رئٌس مساعد السٌد وبحضور

  2002 لعام بغداد جامعة رحاب فً الجادرٌة مجمع للطالبات خٌري سوق الامة.5

 والتعلٌم التطوٌر مركز فً المرآة ضد العنف لنبذ المفتوح الٌوم فعالٌات فً مشاركة شهادة.6

 مرٌم وجمعٌة العالم عبر االسالمٌة االغاثة منظمة مع بالتعاون بغداد جامعة فً المستمر

 -السٌدا" المرضً العنف من المرآة ولاٌة فً االجتماعً الوعً دور" الموسوم بالبحث النسوٌة

 2007/  11/ 27 بتارٌخ  االٌدز

 بحث لالنجاز  2015/ 1/3 بتارٌخ 652 العدد ذي الكتاب بموجب عمل بورشة المشاركة.7

 3/ 7-1 للفترة العربً االعالم مهرجان فً للمساهمة الشاوي علً مرتضى الطالب تخرج

/2015 . 

 العالً التعلٌم وزارة النفسٌة البحوث مركز فً للتوحد العالمً الٌوم باحتفالٌة المشاركة.8

 التً المشاكل اهم لمعالجة للوزارة التعلٌم العالً  الخاصة التوصٌات رفع حول العلمً والبحث

 . 2015/ 2/4 بتارٌخ التوحدٌون االطفال ٌعانً

  العلمٌة الترلٌات لجنة– التمنً التعلٌم هٌئة– العلمً والبحث العالً التعلٌم وزارة بحوث تمٌٌم -9

 . م 2015-3-4 بتارٌخ 362/ 20/ س     العدد ذي بالكتاب

             الخبرة على باالنفتاح وعاللته التعلك انماط" الماجستٌر الموسومة رسالة منالشة.-10

 فً       المستنصرٌة الجامعة/  التربٌة كلٌة حسٌن علً بسمة للطالبة  الجامعة طلبة لدى

 . 2015/ 12/ 29 بتارٌخ 1042 المرلم الكتاب

 فً الراهنة الظروف ظل فً واالسرٌة االجتماعٌة العاللات) الموسومة المحاضرة الماء-11

 2016/ 4/ 5 بتارٌخ 254/ 17 العدد ذي المرلم الكتاب بموجب التربٌة وزارة/ العامة المدٌرٌة

 26 بتارٌخ الخاصة االحتٌاجات لذوي التربوي االرشاد" بموضوع علمٌة محاضرة الماء -12

  بغداد جامعة – واالستراتٌجٌة الدولٌة الدرسات مركز فً 2016/ 5/
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 فً المجتمع ٌواجها التً والتحدٌات واالداري المالً الفساد) بعنوان علمٌة محاضرة الماء -13

 الدولٌة الدراسات مركز فً 2016/ 5/ 11 بتارٌخ(   أنموذجا العراق  الراهنة المرحلة

 بغداد جامعة – واالستراتٌجٌة

 مدٌر)  بصفة العراق فً والكتاب لألدباء العام االتحاد فً الخاصة الجلسة فً المشاركة  -14

 المنعمدة(  معاصرة سٌسٌولوجٌا رؤٌة ، مدنٌتٌن بٌن المرأة) عنوان تحت كانت التً(  جلسة

 . 2016/ 26/11 بتارٌخ

 من عدد مع العلمً والبحث العالً التعلٌم وزارة  الى التابع  الوزاري البحث انجاز -15

 البحث– بغداد جامعة– والنفسٌة التربوٌة البحوث ومركز النفسٌة البحوث مركز من الباحثٌن

 . م2017 مٌدانٌة دراسة-التمنً التعلٌم من االعدادي السادس طلبة اتجاهات) الموسوم

 العرالٌون منها ٌعانً التً والنفسٌة االجتماعٌة االمراض تشخٌص) الموسوم كتاب تألٌف -16

 التعلٌم وزارة/  والتطوٌر البحث دائرة/  والمبدعٌن العلماء هٌئة الى ممدم الراهنة بالمرحلة

 – عمان والنشر للطباعة الجنان دار من نشر على والحصول العلمً والبحث العالً

 . م 2017.االردن

 فً الطفل – المرأة المستضعفة الفئات حموق انتهان) الموسومة عمل بورشة المشاركة  -17

 العمل بورلة   ، والعالج الولاٌة وسبل المؤشرات:  االرهاب الى المؤدي المتطرف السلون

 المرأة التأهٌل واعادة الولاٌة وسبل المتطرف السلون من الحماٌة استراتٌجٌات الموسومة

 النهرٌن مركز – النهرٌن مركز لاعة على.  م 2017/  5/12 بتارٌخ  نموذجا العرالٌة

 جمهورٌة– الوزراء مجلس العنٌف. أمانة التطرف دراسات لسم/  االستراتٌجٌة ساتللدرا

 .العراق

المشاركة فً ملتمى المراكز البحثٌة  فً العراق الممام فً مركز النهرٌن للدراسات  -18

الممام من لبل هٌئة النزاهة /دائرة البحوث والدراسات بالتعاون مع مستشارٌة  االستراتٌجٌة

 م . 2017/ 10/  24االمن الوطنً / بتارٌخ 

الممامة فً وزارة الداخلٌة دائرة المفتش العام  (االحداث جنوح) الموسومة عمل ورشة   -19

 المرحلة ومتطلبات االحداث جنوح لظاهرة  تحلٌلٌة سوسٌولوجٌة نظرة الموسومة عمل ورلةب

 م  2018/   1/  22بتارٌخ  نموذجا العراق  الراهنة

المشاركة فً الملتمى العلمً السنوي للخطط البحثٌة الخاص بتدرٌسً المركز للعام  – 20

 م  2018/  12/2بتارٌخ  1120م  بالكتاب المرلم  2018/ 1/ 2م المنعمد  بتارٌخ  2018

-2017جامعة بغداد للعام الدراسً -خرج لكلٌة التربٌة بنات  االشراف على بحوث الت -21

2018  
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المشاركة فً مهام اللجنة العلٌا فً التعاٌش والسلم المجتمعً التابعة لالمانة العامة لمجلس  -22

كانون  8الوزراء حول أرساء مفهوم التعاٌش والسلم المجتمعً فً المناهج الدراسٌة بتارٌخ 

 الخضراء بغداد العراق  المنطمة  2019الثانً 

الولاٌة والعالج/  آلٌاتالمشاركة بالورشة العلمٌة الموسومة تداعٌات ىالعنف ضد المرأة و -23

وحدة  –اللجنة العلٌا الدائمة للتعاٌش والسلم المجتمعً / مركز النهرٌن للدراسات االستراتٌجٌة 

السلمً ونشر  تمكٌن المرأة  بالورلة البحثٌة الموسومة ) دور المرأة فً تعزٌز مفهوم التعاٌش

 م . 2018/ 11/11ثمافة السالم  بتارٌخ 

المشاركة فً الورشة العلمٌة الموسومة )  مناهضة العنف ضد المرأة ( كلٌة التربٌة  -24

النهرٌن للدراسات االستراتٌجٌة  فً الورلة  االساسٌة الجامعة المستنصرٌة وبالتعاون مع مركز

 م . 2018/ 12/ 3آلٌات المعالجة  بتارٌخ  - آثاره  –العلمٌة الموسومة ) المرأة والعنف أسبابه 

المٌام بالعمل التطوعً فً زٌارة النازحٌن  فً منطمة الشٌخ معروف وبالتنسٌك والتعاون  -25

ٌام بالعمل التطوعً واالسهام فً تمدٌم الخدمات الكرخ  والم –مع دائرة الهجرة والمهجرٌن 

 م  2019/ 1/ 23والمعالجات الالزمة لهم بتارٌخ 

ظاهرة الطالق فً المجتمع العرالً  ) االسباب ، الحلول  الماء المحاضرة الموسومة  -26

   الدار العرالٌة لالزٌاء البٌت الثمافً بتارٌخ  –وزارة الثمافة  ،وآلٌات  المعالجة(

الخاص لالمانة العامة  (للتعاٌش والسالم الوطنً المشاركة  فً الكرنفال لمشروع بغداد -27

منسمٌة التواصل الجماهٌري  –لمجلس الوزراء / اللجنة العلٌا  للتعاٌش والسلم المجتمعً 

ومنسمٌة الثمافة والتربٌة واالعالم وبالتعاون مع الدار العرالٌة لالزٌاء  لتعزٌز مفهوم الوحدة 

 م . 2019/  2/ 3وطنٌة ونبذ الطائفٌة لبناء عراق موحد بتارٌخ ال

تموٌم البحث الموسوم )دور المرأة فً التنشئة االسرٌة وفما للمنظور االسالمً ( مجلة -28

  2019/  23/1االداب / جامعة بغداد  بتارٌخ 

العلمً  تموٌم بحث الموسوم )دور المرأة فً بناء المجتمع العرالً (الخاص بالمؤتمر-29

الموسوم)المرأة العرالٌة ....تجلٌات الحاظر وتطلعات المستمبل ( بموجب الكتاب ذي العدد  د .م 

 2019/ 2/ 25س بتارٌخ  48

(الخاص بالمؤتمر العلمً الموسوم)المرأة العرالٌة  الطالق العاطفًتموٌم بحث الموسوم )-30

 2/ 25س بتارٌخ  47ي العدد  د .م ....تجلٌات الحاظر وتطلعات المستمبل ( بموجب الكتاب ذ

/2019 

كتاب تثمٌن الجهود الخاص بالمؤتمر العلمً السنوي  االول الموسوم ) المرأة العرالٌة  -31

 11تجلٌات الحاضر وتطلعات المستمبل ( من لبل السٌد رئٌس جامعة بغداد المحترم ذي العدد 

  2019/  3/ 18بتارٌخ  2216/
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نماشٌة الموسومة )تعزٌز عاللة المواطن باالجهزة االمنٌة فً المشاركة فً الحلمة ال-31

/  10بتارٌخ الممامة فً مركز النهرٌن للدراسات االستراتٌجٌة  المناطك المحررة أنموذجا ( 

 م .2019تموز / 

على حموق االنسان التً  شهادة مشاركة فً الورشة التدرٌبٌة الموسومة ) اثر الفساد-  -31

 2019/ 25/7-23هٌئة النزاهة  مع المفوضٌة العلٌا لحموق االنسان للفترة  األمته

شهادة مشاركة من هٌئة االمم المتحدة للمساواة بٌن الجنسٌن وتمكٌن المرأة وبالتعاون مع  -32

جمعٌة نساء بغداد حول الورشة التدرٌبٌة )كتابة التمرٌر والمتابعة  والتمٌٌم مؤشرات الخطة 

(ضمن مشروع المتابعة والدعوة لتنفٌذخطة العمل الوطنٌة 1325مجلس االمن الوطنٌة لمرار 

 2019أٌلول  26-23العرالٌة لمرار مجلس االمن الدولً  للفترة 

(فً وزارة المشاركة فً الورشة التدرٌبٌة للبرنامج التوعوي )التثمٌف االمنً للمرأة -33

المرأة واالمن )العلمٌة الموسومة  بالمحاضرة معهد الخدمة الخارجٌة  الخارجٌة العرالٌة

   2019/ 17/9-16المجتمعً (بتارٌخ 

الحلمة النماشٌة الموسومة دور االتفالٌات الدولٌة فً الحد من العنف ضد واعداد  الامة -34

مركز دراسات المراة -لسم بحوث المجتمع الدولً   2020-9-30المراة فً العراق بتارٌخ 

 عبر منصة زووم المجتمع الدولً . جامعة بغداد

-20بتارٌخ   بمناسبة الشهر العالمً للتوعٌة بمخاطر سرطان الثدياعداد الحملة التوعوٌة -35

وادارة الجلسة   جامعة بغداد–لسم بحوث المجتمع الدولً –مركز دراسات المراة  10-2020

 عبر منصة زووم المجتمع الدولً .

بالتعاون المجلس العربً للتعلٌم والتدرٌب االلكترونً –المشاركة بالملتمى العلمً والثمافً -36

بالورلة البحثٌة الموسومة عمل  مع محافظة بغداد وجمعٌة المجتمع الثمافٌة الثمافٌة االردنٌة 

 م .2020-10-17بتارٌخالمراة بٌن النظرٌة والوالع لتحسٌن االداء المجتمعً 

ة مشاركة بالورشة التدرٌبٌة ( تاثٌر التمنٌات المعاصرة فً التنمٌة المهنٌة للمعلم ( شهاد- 37 

منصة التدرٌب االلكترونً فً المدٌرٌة العامة لتربٌة فً محافظة االنباربتارٌخ  الممامة على

27-11-2020  

لعالجها ( شهادة مشاركة بالورشة التدرٌبٌة ) المشكالت التربوٌة والمعاٌٌر الممترحة  -38

-1منصة التدرٌب االلكترونً فً المدٌرٌة العامة لتربٌة فً محافظة االنباربتارٌخ  الممامة على

12-2020 

مركز -ادارة ورشة العمل الموسومة التحدٌات التً تواجة االكادٌمٌات خالل جائحة كورونا-39

مجمع –غداد فً كلٌة االعالم جامعة ب 2020-12-16دراسات المراة  والتً عمدت بتارٌخ

 الجادرٌة 
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شكر وتمدٌر من تجمع سفراء االنسانٌة فً العراق ممدم من السفٌرة د . سمٌرة الفٌلً --40

 2020-12-29االمٌن العام والسفٌر المستشار كرٌم علً خلف ٌتارٌخ 

حضور المهرجان عرالٌات فً زمن كورونا الذي الامه مركز دراسات المراة بالتعاون مع -41

ٌة هنا مع المركز الوطنً للعمل الطوعً وزارة الشباب فً لاعة الحكٌم جامعة فرٌك العرال

 م . 2020-12-29بغداد بتارٌخ 

حول اشاعة ثمافة  2021-1-24لجنة التعاٌش السلمً بتارٌخ–شكر وتمدٌر مجلس النواب -42

رئٌس لجنة التسامح وبناء السالم والتعاون فً لجان البرنامج الوطنً للتعاٌش السلمً من لبل 

 التعاٌش السلمً النٌابٌة الدكتور عبود وحٌد العبود.

                                    

 : لمؤتمراتا        

 خدمة فً واالجتماعٌة والنفسٌة التربوٌة العلوم دور/  المؤتمر عنوان الثانً التربوي المؤتمر.1

 االختصاصً دور"  الموســــــــوم بالحث والنفسٌة التربوٌة البحوث مركز/  المجتمع

 . 2004/ 5/ 12-11" الطبً العالج فاعلٌة تحمٌك فً االجتماعً

/  الراهنة الظروف تحدٌات ضوء فً الشباب تحصٌن استراتٌجٌات"  الثالث التربوي المؤتمر.2

"  الطبٌعٌة والكوارث واالزمات الحروب فً االجتماعً االختصاصً دور"  البحث عنوان

 . بغداد جامعة – والنفسٌة التربوٌة البحوث مركز. م30/3/2006-29 للفترة

 عنوان"  المخدرات وآفة الجامعً الشباب"  عنوان تحت االردن/  الزرلاء جامعة مؤتمر.3

 للفترة ، والعالج الولاٌة وطرق والمخدرات الكحول لمدمنً واالجتماعٌة النفسٌة االثار/  البحث

 . م9-11/5/2006

 الفساد محاربة" الموسوم البحث فً العراق جمهورٌة/  لهٌئة النزاهة السنوي العلمً المؤتمر.4

 2008/  12- 31 بتارٌخ مٌلٌا منصور فندق فً وطنً واجب االداري

 واالبحاث التربوٌة الدراسات مركز/   النفسٌة والصحة االرشاد فً السنوي العلمً المؤتمر.5

  2009/ 12/ 16-15 للفترة النفسٌة

 واالجتماعٌة والنفسٌة التربوٌة وتأثٌراته العراق فً العنف" الموسوم الوطنً العلمً ؤتمرم.6

 وتأثٌراته العنف آلٌات" الموسوم بالبحث 2014/ 12/ 28 بتارٌخ العرالٌة الجامعة رحاب فً

 . العرالً المجتمع على

 اٌصال لً الشاملة الجودة الموسوم بالبحث والتعلٌم للتربٌة السادس الزرلاء جامعة مؤتمر.7

 .2015/ 5/ 6-7 للفترة مٌدانٌة دراسة االطفال لرٌاض التكنولوجً التعلٌم

 الموسوم بالبحث  المستنصرٌة الجامعة/  التربٌة كلٌة والعشرٌن الثانً بالمؤتمر المشاركة.8

  2016/ 4/ 24 بتارٌخ  10 المرلم الكتاب المتوسطة المرحلة طالبات لدى االنترنٌت ادمان
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 بالبحث وترتمً تنهض والتعلٌم بالعلم) االكادٌمٌة للنخب االول العلمً بالمؤتمر المشاركة.9

 بتارٌخ بابل ،فندق المخدرات من الجامعً الشباب ولاٌة فً االرشادٌة المناهج آلٌات" الموسوم

21/5 /2016 

 النزاهة   ترسٌخ عنوان تحت النفسٌة البحوث بمركز الخاص السنوي بالمؤتمر المشاركة.10

 والضبط النزاهة   تعزٌز فً االسرة دور الموسوم بالبحث للمجتمع المٌمٌة المنظومة فً

 . 2016/ 5/ 26- 25 للفترة  الفرد لدى االجتماعً

      بالبحث كردستان اللٌم/   سلٌمانٌة– التربٌة كلٌة جورمو جامعة بمؤتمر المشاركة-11

  ذوي من    الجامعً للشباب الدمج سٌاسة تعزٌز فً والنفسً التربوي االرشاد آلٌات الموسوم

 . 2016/ 7/ 21-20 للفترة الخاصة االحتٌاجات

 ،الممام المجتمع لبناء ركٌزة التطوعً العمل شعار تحت السادس العلمً بمؤتمر المشاركة -12

 الموسوم بالبحث  االجتماعٌة والشؤون العمل ووزارة والتدرٌب للدراسات التنمٌة مركز لبل من

 بتارٌخ انموذجا العراق المعاصرة االسرة تواجهها التً والتحدٌات االحداث انحراف مواجهة

  مشاركة شهادة على والحصول 22-12-2016

 بالتعاون  والنفسٌة التربوٌة البحوث بمركز الخاص السنوي العلمً المؤتمر فً المشاركة -13

 التربوٌة التأثٌرات) ب الموسوم   المجتمع وتنمٌة والدراسات لألعالم السالم دار مركز مع

 وشهادة مشاركة شهادة على والحصول( لسرا النازحٌن على والتربوٌة واالجتماعٌة والنفسٌة

 فً والمنعمد للمؤتمر علمٌة لجنة عضوة وكونً بالنازحٌن الخاص الوثائمً الفلم إلعداد تمدٌرٌة

 .م 2017/ 5/ 16 بتارٌخ حنتوش مهدي  لاعة بغداد  جامعة

فً المؤتمر العلمً السنوي الداخلً للخطط البحثٌة والحصول على شهادة  شاركةالم -14

م . بالبحث الموسوم دور المؤسسات  2017البحوث المشاركة لعام بأفضلتمدٌرٌة الفائزة 

 التعلم دراسة مٌدانٌة . بطئًالتربوٌة فً رعاٌة  االطفال من ذوي االحتٌاجات الخاصة 

فً المؤتمر الدولً  السنوي الحادي والعشرٌن )والع المسنٌن فً العراق ( للمدة  المشاركة -15

بالبحث الموسوم دور الخدمة االجتماعٌة فً رعاٌة المسنٌن / مركز  2018( نٌسان  /  1-2)

 البحوث النفسٌة جامعة بغداد .

د / رئٌسة جامعة بغدا –مركز دراسات المرأة  –المشاركة فً المؤتمر السنوي االول – 16

 م .2018/ 2/5الجلسة الخاصة بالمؤتمر والممام فً لاعة الحرٌة كلٌة العلوم السٌاسٌة بتارٌخ 

بالورلة البحثٌة  المؤتمر الدولً الرابع لمكافحة أعالم داعش وفكرهالمشاركة فً  – 17

  االرهاب االلكترونً ودوره فً تجنٌد االحداث الصغار ) الحلول والمعالجات( الموسومة

الخلٌة  –/ رئاسة الوزراء مجلس االمن الوطنً  2019شباط  21- 20والذي الٌم بتارٌخ 

 بغداد العراق  –الوطنٌةللعملٌات النفسٌة 
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المشاركة فً المؤتمر العلمً الدولً الثالث عشر لرعاٌة الموهوبٌن والمتفولٌن  برعاٌة  -18

الرؤٌة بالبحث العلمً الموسوم  2019مارس آذار  16-14جامعة الدول العربٌة للفترة من 

 –السوسٌولوجٌة والساٌكولوجٌة فً أكتشاف وتنمٌة الموهبة واالبداع لمرحلة الطفولة المبكرة 

 ، الماهرة ، جمهورٌة مصر العربٌة . الفنون التشكٌلٌة أنموذجا

مراة الموسوم التحدٌات التً تواجه ال المشاركة بالمؤتمر االفتراضً الدولً االول المحكم -19

برعاٌة االمٌن العام التحاد الجامعات العربٌة وباشراف الشبكة والطفل فً المجتمع العصري 

بالبحث العلمً )التنمر االجتماعً السوٌدٌة العرالٌة للدراسات واكادٌمٌة اثراء المعرفة 

 .2021-12-11وااللكترونً لدى طالبات المرحلة االعدادٌة وسبل المعالجة والولاٌة 

 

  : اللغات

  العربٌة اللغة •

 االنكلٌزٌة اللغة •

 

 مركز دراسات المراة  –نبذه مختصرة قسم بحوث المجتمع الدولً 

 اوال.بناء شبكة اتصال  مع المنظمات العالمٌة المحلٌة والمؤسسات العلمٌة  

 عمد الندوات والحلمات النماشٌة المحلٌة االللٌمٌة الدولٌة والمشاركة فٌها -.ثانٌا

ثالثا.السعً حول فتح لنوات اتصال مع الجهات الداعمة، الدولٌة واالللٌمة والمحلٌة لمسم –

 بحوث المجتمع الدولً  وتطوٌر لابلٌاته فً تحمٌك اهدافه.

رابعا. السعً فً ابرام اتفالٌات تعاون وتبادل معرفً  بٌن المركز والمؤسسات العلمٌة –

 المحلٌة واالللٌمٌة والدولٌة.

بحث والتنسٌك فً سبل تسوٌك الدراسات واالبحاث العلمٌة الخاصةبنماذج مشرلة  خامسا:ال

للمراة العرالٌة  ونشر االبحاث العلمٌة الخاصة بالمسم فً المجالت العالمٌة وضمن مستوعبات  

 سكوباس 

سادسا .السعً فً رسم ستراتٌجٌةعلمٌة رصٌنة خاصة بالمسم  من خالل سعً  لسم بحوث 

ً المشاركة لحصوله على ثمل ووزن وثمل دولً  فً المشاركة باالنشطة الدولٌة المجتمع الدول

 الخاصة بالمنظمات الدولٌة المعتمدة  والمؤتمرات العالمٌة وفتح افك التعاون العلمً والمعرفً 

   هً  0202-7-02النشاطات التً تم انجازها اعتبارا من تارٌخ       

)دور االتفالٌات الدولٌة فً الحد من العنف ضد المراة  الموسومةاعداد الحلقة النقاشٌة -اوال

 2020 -9-30فً العراق عبر منصة زووم المجتمع الدولً  بتارٌخ 
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اطالق حملة التوعٌة بمخاطر سرطان الثدي  بمناسبة الشهر العالمً للتوعٌة بمخاطر -ثانٌا 

 سرطان الثدي  

 المحاضرون

 مدٌر عام المركز العرالً لبحوث السرطان والوراثة الطبٌة–د.عبٌر أنور أحمد   

 كلٌة التمنٌات الصحٌة والطبٌة –بورد نسائٌة وتولٌد –د.شذى كاظم عطرة 

 ادارة الجلسة د.عبٌر الخالدي رئٌس لسم بحوث المجتمع الدولً 

 تعلٌم والتدرٌب االلكترونًالمشاركة بالملتقى العلمً والثقافً /المجلس العربً لل-ثالثا

-17لغاٌة  2020- 10-15وبالتعاون مع محافظة بغداد وجمعٌة المجتمع الثمافٌة االردنٌة للفترة 

 بالمحاضرة العلمٌة الموسومة المراة بٌن النظرٌة والتطبٌك  10-2020

تماعً )دور منظمة الصحة العالمٌة فً نشر الوعً االج اعداد الندوة العلمٌة الموسومة-رابعا

 2020   -10-24ضد االمراض واالضطرابات النفسٌة للمرحلة الراهنة ( بتارٌخ 

 عبر منصة زووم المجتمع الدولً

 المحاضرون  

 د.خلدون ولٌد خلٌل فهمً مدٌر برنامج التدخل النفسً منظمة ال للعنف االسترالٌة -1

 -2د. أثمار الشطرٌاكاٌمٌة فً جامعة بغداد -2

 3.عبٌر الخالديادارة الجلسة  د -3

)مولف المجتمع الدولً من جائحة كورونا  اعداد وادارة الندوة العلمٌة الموسومة -خامسا

عبر منصة زووم  2020-11-18وابرز التحدٌات التً تواجهها المراة فً التصدي لها (بتارٌخ 

 المجتمع الدولً 

 المحاضرون 

ك للدكتوراه فً الحموق والعلوم أ .د .طونً جورج عطا هللا عمٌد المعهد العالً الساب-1

 السٌاسٌة الجامعة اللبنانٌة 

 -2أ .د . بالل عرابً عمٌد كلٌة االداب الرابعة جامعة دمشك -2

أ.م .د .علً عبد الهادي نائب رئٌس مجلس تحسٌن جودة التعلٌم لكلٌات والسام االعالم -3 

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

 ر الخالديادارة الجلسة د. عبٌ-4
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الموسومة الجهود الدولٌة لمواجهة تداعٌات االزمة الوبائٌة  اعداد وادارة  الندوة العلمٌة -سادسا

وبحضور ممثلٌة االمم المتحدة السٌدة ألٌس والبول ذنائبة  2021-2-1على النساء بتارٌخ 

م لشؤون النوع الممثلة الخاصة للشؤون السٌاسٌة واالنتخابٌة  والسٌدة عاٌدة أغبا مستشار ألد

تم هذا الجهد بالتنسٌك والتعاون مع مستشارٌة االمن المومً ومركز النهرٌن االجتماعً  

 للدراسات االستراتٌجٌة فً لاعة المؤتمرات مركز النهرٌن

 المحاضرون  

 المحور االمنً –أمٌن سر الخلٌة الوطنٌة للعملٌات النفسٌة –االستاذ سعٌد الجٌاشً -1

 المحور النفسً  -تربٌة بنات–رئٌس لسم العلوم التربوٌة والنفسٌة –د.اثمار الشطري -2

االمم المتحدة ٌونامً المحور –نائبة الممثلة الخاصة للشؤون االنتخابٌة –السٌدة ألٌس والبول -3

 الدولً 

 صحة الكرخ المحور الصحً–د.دمحم أحمد صالح طبٌب اختصاص -4

 المحور السٌاسً –الملحك الثمافً السابك كورٌا –ح سعٌد اللواء المهندس صباح صال-5

 المحور الخاص بالمانون الدولً  -د.نبٌل العبٌدي رئٌس لجنة الدٌممراطٌة وحموق االنسان-6

 مع الدكتورة خنساء الشمري كلٌة المأمون الجامعة 

 ادارة الجلسة د. عبٌر الخالدي رئٌس لسم بحوث المجتمع الدولً  -7

  

 

 االستاذ المساعد الدكتور عبٌر نجم الخالدي 

 رئٌس قسم بحوث مجتمع دولً


