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  : الشهادات العلمٌة

  7119/ادجامعة بغد –االجتماع / كلٌة االداب دكتوراه / اداب علم 

  جامعة بغداد / –ماجستٌر / اداب فً علم االجتماع / كلٌة االداب.  

  1995 كلٌة االداب / جامعة بغداد المسم االداب –بكلورٌوس اداب فً علم االجتماع  

  بغداد لسم الخدمة االجتماعٌة فرع دبلوم عالً فً الخدمة االجتماعٌة / معهد الفنون التطبٌمٌة

  . 0797/ رعاٌة معولٌن

 

  : الوظٌفة الحالٌة

 باحثة بمرتبة استاذ مساعد فً   مركز دراسات المرأة جامعة بغداد 

  ًالمائم على النوع االجتماعًوالعنف مدربة  على لضاٌا النوع االجتماع 

 

  : الوظائف السابمة

 7102-7117 تدرٌسٌة وباحثة  فً مركز احٌاء التراث العلمً العربً /جامعة بغداد 

 7117 -7119 سم الخدمة االجتماعٌة /كلٌة التربٌة للبنات/جامعة بغدادتدرٌسٌة فً ل 

  7119-7112 لسم االجتماع-جامعة بغدادتدرٌسٌة فً كلٌة االداب 

  منظمة غٌر حكومٌة( لسم البحوث/مركز عرالٌات للدراسات مؤسس ومسؤولة عضوة( 

 7119-7110 . اذاعة العراق الحر /معدة وممدمة لبرنامج نسوي بعنوان لضاٌاها 

 /7112-7110مدٌرة برنامج مكتب بغداد/منظمة حماٌة الطفولة الكردستانٌة 

 7110-7111 . باحثة علمٌة فً مركز الدراسات و البحوث التابع لدائرة الشرطة 

 7110-7111 . اخصائٌة اجتماعٌة فً منظمة جسر الى بغداد االٌطالٌة 

 ٌ7111 – 0779ت الحكمة / باحثة علمٌة وممررة لسم الدراسات االجتماعٌة فً ب .  

 0770 – 0771 التطبٌمٌة مدٌرة لمختبر طفل( تابعة لمسم الخدمة االجتماعٌة فً معهد الفنون .  

 

  : الكتب المنشورة

 7119دارالشؤون الثمافٌة بغداد  العنف االجتماعً فً المجتمع العرالً/ كتاب صادر عن 

 7100 الطبعة الثانٌة 

 فً عن صندوق االمم المتحدة للسكان المرأة فً العراق / كتاب صدر المنظور الثمافً للعنف ضد

 7100بغداد

  صورة المرأة العرالٌة وانعكاساتها على صورة الذات/ كتاب صدر عن دارمٌزابوتامٌا للطباعة

 7100والنشر 

 ٌ1002 تنا حٌاتنا / كتاب لالطفال / وزارة الصحة ، منظمة الجسر الى بغداد االٌطالٌةئب 



  دراسة تحلٌلٌة لوالع العنف ضد المرأة فً العراق .  العنف ضد المرأة فً العراق الوالع والخٌارات /

 7100 المتحدة للسكان ممعن وزارة التخطٌط بدعم من صندوق اال صدركتاب 

 

 

 وغٌر المنشورة  نشورةالمواالوراق العلمٌة  البحوث

 
 ممدم الى تحلٌل وضع/األطفال المولودون نتٌجة االغتصاب واألطفال المولودٌن آلباء من داعش :

 7107منظمة الٌونٌسٌف 

  حالة /طر  الدستورٌة  والمانونٌة  واالستراتٌجٌةاأل بالنزاع رٌن المتأث واالطفال حماٌة النساء

بحث ممدم الى مؤتمر )اثر االحتالل والنزاعات المسلحة على حموق االنسان الذي نظمه  العراق

-79المكتب االللٌمً للمفوضٌة السامٌة لحموق االنسان بالتعاون مع جامعة الدول العربٌة.الماهرة 

 7107ٌولٌو 77

 لعشائري .مجلة احٌاء التراث التراث العلمً العربً / ا بناءورٌة فً الالٌات حماٌة السلطة الذك

 7107تصدر عن مركز احٌاء التراث العلمً .العدد الثانً واالربعون تموز واب 

  العنف المبنً على النوع االجتماعً خالل النزاع الدائر فً العراق.مجلة الجامعة العرالٌة العدد

30/0  .7107 

 بحث ممدم فً مؤتمر محنة االطفال  األبعاد االجتماعٌة لمشكلة  )أطفال الحرب( فً العراق.

المولودٌن نتٌجة لالغتصاب الذي الامته بعثة االمم المتحدة لمساعدة العراق ودائرة تمكٌن المرأة 

 7109ران حزٌ 72بمناسبة الٌوم العالمً لمناهضة العنف الجنسً فً 

 بحث ممدم الى مركز النهرٌن للدراسات االستراتٌجٌة فً شباط فحعائالت داعش... الذاكرة والص .

7109 

 م المرأة العالمً الذي الامها مركز )تمرٌر(. تمرٌر ممدم فً فعالٌة ٌو أوضاع المرأة فً العراق

 7109ذار دراسات المرأة ومركز احٌاء التراث العلمً العربً فً جامعة بغداد فً ا

 بحث السلون التصوٌتً للمرأة فً االنتخابات العرالٌة:الدوافع، واالختٌارات، والهٌمنة الذكورٌة .

 2مٌدانً ممجم الى مؤتمر السلون االنتخابً الذي الامته جمعٌة علم النفس السٌاسً فً بغداد فً 

 7109 نٌسان

 ن كتاب تمٌٌم الكوتا تحت الطبع. ضمممارنة دراسة:  العربٌة والدول العراق فً النساء كوتا 

 ورلة ممدمة الى ورشة العمل التً ب الكراهٌةاصناعة االخر فً الحمالت االنتخابٌة وتعزٌز خط .

الامتها مؤسسة مدارن للتنمٌة  حول خطاب الكراهٌة فً الحمالت االنتخابٌة فً تشرٌن الثانً 

7109 

 اط نسوي او نسائً. منشور فً مجلة كلٌة التشكٌالت الجمعوٌة النسائٌة فً العراق حركة أو نش

 7109التربٌة الجامعة المستنصرٌة العدد السادس 

  ًالمؤسسات المعنٌة بالعنف االسري فً العراق التحدٌات والفجوات . منشور فً مجلة االداب ف

 7109لً  070ملحك العدد 

  .دراسة مٌدانٌة فً مخٌمات المشكالت االجتماعٌة والنفسٌة والتربوٌة للنساء النازحات فً العراق

منشور ضمن ولائع المؤتمر الدولً الثالث الالجئون فً الشرق  .بغداد واالنبار وصالح الدٌن

 7109.االوسط الذي ٌعمده مركز دراسات الالجئٌن فً جامعة الٌرمون )عمان(

  (7102)مماربة جندرٌة ، النساء تحت حكم داعش 



 (7109) .مجلة دراسات  دولٌة بغداد التداعٌات االجتماعٌة والنفسٌة الزمة الموصل 

 انماطه واشكاله وسٌالاته الثمافٌة ، تحث النشر ضمن كتاب الزواج فً العالم  الزواج فً العراق

 (7109)العربً 

 دراسة لعٌنة من /العنف المبنً على النوع االجتماعً خالل النزاع الدائر فً العراق وسلون االبالغ

 7102ممدمة الى جمعٌة نساء بغداد   النساء طالبات الدعم

 رة المرأة العاملة فً سلن الشرطةصو   

 العوامل المرتبطة بالزواج خارج المحكمة واالثار المترتبة علٌه: دراسة مٌدانٌة فً مدٌنة الصدر. 

 7109نٌسان  22منشور فً مجلة البحوث التربوٌة والنفسٌة عدد

  ٌزوبوتامٌا دار م) الرثاثة السٌاسٌة واالجتماعٌة فً العراقكتاب ورلة ضمن  والجندراألسلمة

 (7102:بغداد

 ًتمٌٌم المدرات واالحتٌاجات والخدمات الممدمة للناجٌات من العنف المائم على النوع االجتماع 

 7103تمرٌر معد لصالح صندوق االمم المتحدة للسكان  فً العراق 

 تنامً الموى المحافظة والمٌود المفروضة على المرأة 

  ً7107-07-01 المجتمع العرالً/ جرٌدة المدىالتسلط والحضوع /عاللةالمرأة بالرجل ف 

 3-3االربعاء  تجلٌات العنف الوالع على النساء / لراءة فً مفهوم العنف الرمزي/ جرٌدة المدى 

7107 

  7107-7-70التوجه االسالمً للمجتمع والدولة ولضاٌا النوع االجتماعً/ جرٌدة المدى بغداد 

   

 لنوع االجتماعً/ مجلة ثمافتنا الصادرةعن وزارةالثمافة ثمافتنا وانتاج العنف المبنً على اساس ا

7107 

  ضمن كتاب  ٌصدر عن الجمعٌات االسالمٌة فً العراق بٌن التوظٌف السٌاسً واالهداف االنمائٌة

 المركز العلمً العرالً )مستمبل الفكر االسالمً بٌن االجتهاد واسلمة المعرفة وعلم الكالم الجدٌد(

 ٌ2013ان السماوٌة ضمن كتاب المرأة فً االدٌان السماوٌة  بٌت الحكمة صورة المراة فً االد 

  بغداد 7100 /مجلة مدارنالعرف العشائري والشرٌعة اإلسالمٌة / نظامان ٌحكمان والع المرأة 

  

 فً كتاب حموق االللٌات فً  حموق األللٌات فً العراق / نحو بناء دور فاعل للمكونات الصغٌرة

 7107العراق/ بٌت الحكمة 

  

 مجلةالبحوث التربوٌة االوضاع االجتماعٌة والنفسٌة لنساء االللٌات فً العراق دراسة مٌدانٌة /

والنفسٌة / مجلة فصلٌة علمٌة متخصصة محكمة تصدرعن مركزالبحوث التربوٌة والنفسٌة فً 

  7107نٌسان  00جامعة بغداد العدد

 مجلة خابات مجالس المحافظاتالمشاركة  السٌاسٌة للمراة فً العراق مراجعة فً نتائج انت /

 7107دراسات اجتماعٌة /بٌت الحكمة 

  

  2008التاسٌس الثمافً للعنف الممارس ضد المراة مجلة لضاٌا اسالمٌة معاصرة 

  اال حزاب السٌاسٌة فً العراق /فً كتاب االحزاب السٌاسٌة فً العالم العربً/ مركز الدراسات

 اللبنانٌة 

 ٌات فً العراق/بٌن المواثٌك الدولٌة والوالع/فً كتاب مراجعات فً حموق المراة المنتمٌة لاللل

 7119التشرٌعات العرالٌة الخاصة بالمراة/مركز عرالٌات للدراسات 

 7112مجلة مدارن اب -العنف االهلً فً العراق /لراءةفً الشخصٌة المستفزة 

  7112المرأة العرالٌة :ثالث سنوات من التغٌٌر/مجلة الثمافة الجدٌدة تموز 



 مجلة الثمافة الجدٌدة ارامل الحرب / دراسة لوالع الحٌاة االجتماعٌة و النفسٌة لنساء الشهداء/

  . 7113تموز

 مجتمعً دراسة  البحث االجتماعً فً محاكم االحوال الشخصٌة / ازمة لطاع مهنً ام ازمة نظام

مجلة دراسات  /دادبغ مٌدانٌة لوالع البحث االجتماعً فً محاكم االحوال الشخصٌة فً مدٌنة

  7112اجتماعٌة تصدر عن جمعٌة العلوم االجتماعٌة/بغداد 

 ًلراءة فً المفاهٌم الدالة على العنف.جرٌدة الظواهر االنحرافٌة المستحدثة فً المجتمع العرال/

 7110المدى/تشرٌن االول 

 البحوث المنجزة 

 راقالمركزٌة الذكورٌة واثرها على وضع المرأة داخل العشٌرة فً الع 

  دراسة مٌدانٌة 7110الترمل فً العراق  بعد عام/ 

 المناهج الكيفية وتطوير المعرفة السوسيولوجية في العراق 
 اثر نظرية الفوضى في العلوم االنسانية المعاصرة 

 المراة والكتابة التاريخية في العراق تاريخ من التهميش 
 فً العراق التحوالت السٌاسٌة واالجتماعٌة واثرها على انماط الزواج 

 7110 -0771دراسة لوضع المرأة في العراق للفترة من  العقوبات االقتصادية وبناء ثقافة التمييز 
 (الوعً البٌئً عند طالب المرحلة االبتدائٌة فً لضاء المدٌنة ) دراسة تجرٌبٌة . 

 تجاهات الجرٌمة فً ظل العولمةا .  

 بط االجتماعًدور البحث العلمً فً الحد من الجرٌمة و تفعٌل الض .  

 المدرسة البنائٌة الوظٌفٌة من منظور سوسٌولوجا العلم .  

 ًالعاللات السوسٌومترٌة داخل الفصل الدراس.   

 اثر الحصار االلتصادي فً تغٌٌر المٌم عند طلبة جامعة بغداد .  

 ثورة العشرٌن على وفك نظرٌة المٌمة المضافة .  

  بارٌتوالفكر التنظٌمً عند .  

 

  : ات العلمٌةالمشارك

 

  العمل كمدربة لممدمً الخدمات للناجٌات من العنف المبنً على النوع االجتماعً لصالح صندوق

 7102-7102االمم المتحدة للسكان مكتب بغداد.

  العمل بصفة مستشارة وخبٌرة الربع مجامٌع بحثٌة العداد دراسات عن النوع االجتماعً ضمن

العراق الذي تموله منظمة االمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع  مشروع تطوٌر الدراسات الجندرٌة فً

 7103منظمة تمكٌن المرأة 

  المشاركة فً اعداد الخطة المطاعٌة لوزارة التربٌة لتفعٌل استراتٌجٌة مناهضة العنف ضد المرأة

 بدعم من صندوق االمم المتحدة للسكان وبالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون المرأة

  بحث  لدراسة والع العنف ضد المراة فً العراق /تحلٌل الثانوي لنتائج المسح المتكامل رئٌسة فرٌك

لصالح صندوق االمم المتحدة  7100لالوضاع  االجتماعٌة والصحٌة للمرأة العرالٌة الذي نفذ سنة 

 . 7107للسكان بالتعاون مع الجهاز المركزي لالحصاء 

 المراة من منظور ثمافً  لصالح صندوق االمم  سة فرٌك بحث العداد دراسة عن العنف ضدٌرئ

   7107المتحدة للسكان بالتعاون مع مركز دار السالم  فً تشرٌن االول 



  بدعم من بٌت الٌمن  المشاركة فً دراسة الدور السٌاسً للمبائل فً الشرق االوسط العراق عمان

المراة فً فضاء  ن الدراسةالعلوم االجتماعٌة الفرنسً ومؤسسة التنمٌة الدولٌة الكندٌة عنوا

 7117العشٌرة 

  المشاركة فً دراسة عن االسالموٌة والمجتمع المدنً فً العراق بدعم من بٌت العلوم االجتماعٌة

الفرنسً ومؤسسة التنمٌة الدولٌة الكندٌة عنوان الدراسة المشاركة الجمعٌات االسالمٌة النسائٌة 

 7117فً العراق

  ورلة خلفٌة عن االمن االنسانً للمراة /برنامج  2008م االبشرٌة لعالمشاركة فً تمرٌر التنمٌة /

 االمم المتحدة االنمائً .مكتب العراق 

  فً بحث  2008المشاركة فً كتاب المشاركة السٌاسٌة للمراة الذي صدر عن مؤسسة مدارن بغداد

 بعنوان المراة العرالٌة فً الحٌاة العامة ونظام الكوتا

 راجعة فً التشرٌعات العرالٌة الخاصة بالمراة الذي صدر عن مركز عرالٌات المشاركة فً كتاب م

فً بحث حموق المراة المنتمٌة لالللٌات بٌن المواثٌك الدولٌة 2007للدراسات النسوٌة بغداد 

 والوالع

  المشاركة فً دراسة اوضاع المراة المنتمٌة لالللٌات فً العراق/ مكتب بعثة االمم المتحدة لمساعدة

  7119راق /عمان الع

 ً7119مسح العلوم  االنسانٌة فً العراق /معهد الدراسات الستراتٌجٌة /بٌروت  كتاب المشاركة ف 

 المشاركة فً كتاب مرجاعات فً التشرٌعات العرالٌة الخاصة بالمراة 

  0779المشاركة فً كتاب ) دلٌل النتاجات الفكرٌة فً علم االجتماع ( بٌت الحكمة  

 الحكمة  حلٌل المضامٌن االجتماعٌة لكتاب ) ام المرى ( كتاب صادر عن بٌتعضوة فً لجنة ت

0777 

 

 المؤتمرات والندوات

  هحٌت االطفال الوولودٌي ًتٍجت لالغتصاب الذي اقاهته بعثت االهن الوتحدة المشاركة فً مؤتمر

حزٌزاى  62ً فً لوساعدة العزاق ودائزة توكٍي الوزأة بوٌاسبت الٍوم العالوً لوٌاهضت العٌف الجٌس

6102 

  سم علم االجتماع فً لالمشاركة فً المؤتمر العلمً" تحدٌات بناء السلم االجتماعً" الذي عمده

 7109اٌار  9كلٌة االداب فً 

  ًالسلون المشاركة فً المؤتمر العلمً السنوي الذي نظمته الجمعٌة العرالٌة لعلم النفس السٌاس"

 بغداد  7109نٌسان  2فً االنتخابً فً العراق " 

 فً الشرق االوسط المجتمع الدولً الفرص والتحدٌات ن المشاركة فً المؤتمر الدولً الثالث الالجئو

 فً عمان. 7109اذار  02-03الذي الامه مركز اللجوء فً جامعة الٌرمون لً 

  داعش " المشاركة فً الندوة العلمٌة" االعتالالت االجتماعٌة والنفسٌة فً المجتمعات المحلٌة مابعد

 بغداد 7109التً عمدتها الجمعٌة العرالٌة لعلم النفس السٌاسً فً كانون الثانً 

  المشاركة فً اعمال الطاولة المستدٌرة"الحمالت االنتخابٌة وتأثٌرها فً اعادة انتاج خطاب

 بغداد 7109كانون االول  70الكراهٌة" التً نظمتها مؤسسة مدارن للتنمٌة الفكرٌة فً 

 ًالفكر المتطرف اسبابه وسبل عالجه التً نظمها مركز احٌاء التراث الندوة العلمٌة" المشاركة ف

 الت 7109اٌلول  79العلمً العربً فً جامعة بغداد فً 



  ًالمشاركة فً اعمال المائدة المستدٌرة بشأن تعزٌز الشراكة بٌن المؤسسات االكادٌمٌة والعاملٌن ف

المجال االنسانً حول االزمات االللٌمٌة للنازحٌن فً الشرق االوسط االمم المتحدة المفوضٌة 

 عمان  7109السامٌة لشؤون الالجئٌن  ومعهد  غرب اسٌا وشمال افرٌمٌا فً اذار 

 ركة فً ندوة "توظٌف النساء فً العملٌات االرهابٌة" التً نظمها مركز دراسات المرأة فً المشا

 7109جامعة بغداد فً كانون الثانً 

 البرنامج االنمائً لالمم المتحدة مكتب بغداد فً   هاالمشاركة فً اجتماع الطاولة المستدٌرة الذي نظم

 7109كانون الثانً 

 لسنوي" التأثٌرات التربوٌة والنفسٌة واالجتماعٌة على النازحٌن المشاركة فً المؤتمر العلمً ا

لسراً" الذي الامه مركز البحوث النفسٌة فً جامعة بغداد والتربوٌة بالتعاون مع مركز دار السالم 

 7109اٌار  02لالعالم والدراسات فً 

  لنهرٌن للدراسات الوالع والطموح" الذي نظمه مركز ا 0072المشاركة فً المؤتمر "تفعٌل المرار

 بغداد. 7102االستراتٌجٌة بالتعاون مع مؤسسة فرٌد رش ابلبرت االلمانٌة فً اٌلول 

  المشاركة  فً الندوة العلمٌة " الوضع الراهن فً العراق واثره على البناء االسري"التً عمدتها

 7702كلٌة التربٌة للبنات لسم رٌاض االطفال فً شباط 

 مٌة سوسٌولوجٌا الحركات االجتماعٌة فً المجتمع العرالً التً الامها المشاركة  فً الندوة العل

بٌت الحكمة /لسم الدراسات االجتماعٌة بالتعاون مع الجامعة المستنصرٌة فً بغداد تشرٌن الثانً 

7103 

  المشاركة فً المؤتمر العلمً الدولً لعلوم التربٌة الذي نظمته كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ابن

 7103نٌسان  09-02والتربٌة للبنات للفترة منرشد 

 خالل الفترة فً عمان  المشاركة فً مؤتمر المرأة والربٌع العربً الذي نظمه مركز المدس للدراسات

 7103ٌناٌر  72-72من 

  الذي نظمته   7103المشاركة فً االجتماع االللٌمً حول لانون حماٌة المرأة من العنف بٌروت

 موق االنسان االمم المتحدة ،المفوضٌة السامٌة لح

 نظمته منظمة المرأةالعربٌة التابعة لجامعة الدول العربٌة العداد  المشاركة فً اجتماع الخبراء الذي

 الماهرة 7100مارس  79-79االطار العام لبرنامج تدرٌب المدربٌن حول )حماٌة المرأة من العنف( 

  لمساعدة العراق )الٌونامً( بعنوان  ةداالمم المتحالمشاركة فً الطاولة المستدٌرة التً نظمها مكتب

'TIME FOR PEACE, STOP VIOLENCE AGAINST WOMEN'  ًعنوان   7100اذار00ف

 (ضد المرأة فً العراق العتفالورلة )

  المشاركة فً )ندوة االنا واالخر( التً نظمها لسم الدراسات االجتماعٌة فً بٌت الحكمة فً تشؤٌن

 7100االول عام 

 د سمنار لعرض ومنالشة دراسة )المنظور الثمافً للعنف ضد المرأة فً العراق( على اعضاء عم

 7100-7-77مجلس النواب وعلى الماعة الدستورٌة لمجلس النواب فً 



  ًعمد سمنار لعرض ومنالشة دراسة )المنظور الثمافً للعنف ضد المرأة فً العراق( فً البصرة ف

 ً فً نفس العاموفً البرلمان العرال 7100تموز 

  الذي نظمته مؤسسة التعلٌم الدولً  المشاركة فً مؤتمر تمنٌات التدرٌس الحدٌثة ومناهج البحث

IIE   7100-0-77 فً اربٌل للفترة 

 صندوق االمم المتحدة للسكان  نظمه لمشاركة فً المؤتمر األول حول السكان والتنمٌة  الذيا

 7107-00-77-79بالتعاون مع وزارة التخطٌط فً

  فً الندوة الوطنٌة )التحدٌات االجتماعٌة التً تواجه المجتمع العرالً/تحدٌات االسرة المشاركة

 7107-01-73العرالٌة انموذجا( الذي نظمته دائرة البحث والتطوٌر فً وزارة التعلٌم العالً فً

  كامل لالوضاع اللماء التشاوري حول أولوٌات االبحاث المعممة من خالل المسح المت  فً المشاركة

 7107اٌار 9-2االجتماعٌة والصحٌة للمرأة العرالٌة الذي عمد فً الماهرة للفترة 

  لسم الدراسات االجتماعٌةالمشاركة فً ندوة اشكالٌة المنهج فً العلوم االجتماعٌة التً نظمها 

 فً الجامعة المستنصرٌة فً بغداد 2012فٌنٌسان 

  ًلسم الدراسات نظرٌات الفوضى والنظام التً نظمها ندوة العلمٌة لراءة فً الالمشاركة ف

 بغداد 2012حزٌران بٌت الحكمة فً فً  االجتماعٌة

  ًالمشاركة فً المؤتمر الوطنً لمناهضة العنف ضد المراة الذي نظمته شبكة النساء العرالٌات  ف

 فً بغداد7107اذار  9

 ًبٌت الحكمة حول حموق المراة فً  المشاركة فً المؤتمر السنوي الثالث لمسم دراسات االدٌان ف

 بغداد2011-11-17االدٌان السماوٌة  فً 

  المشاركة فً ندوة لسم الدراسات االجتماعٌة حول الزواج فً العراق  التً عمدت فً تشرٌن ااالول

 بغداد2011-

  ًعٌة العراق تحت الحصار: التاثٌرات االلتصادٌة، والسٌاسٌة، واالجتما)المشاركة فً المؤتمر الدول

الذي نظمه المعهد األمرٌكً للدراسات األكادٌمٌة فً العراق )تاري( والمعهد البرٌطانً ( والثمافٌة 

 7100اٌلول  72 – 70لدراسة العراق )بٌسً( 

  المشاركة فً المائدة المستدٌرة التً نظمها مكتب االمم المتحدة لمساعدة العراق  ،الٌونامً ،حول

 بغداد 2011-9-26المكونات العرلٌة والدٌنٌة العرالٌة  فً االطار التشرٌعً لحماٌة حموق 

  المشاركة فً المؤتمر العلمً السنوي الثانً لمسم الدراسات االجتماعٌة  فً بٌت الحكمة  حول

 2011-9-29والع ومشكالت االثنٌات واالللٌات فً العراق الذي عمد فً بغداد 

 ات الذي نظمته مؤسسة التعلٌم الدولً  المشاركة فً مؤتمر التعلٌم العالً نماذج واتجاهIIE    ًف

 2011حزٌران  -22اربٌل للفترة 

  المشاركة فً مؤتمر مستمبل الفكر االسالمً بٌن االجتهاد وأسلمة المعرفة وعلم الكالم الجدٌد الذي

 بغداد 7101نظمه المركز العلمً العرالً  فً كانون االول 

 د معرفٌة الذي اارٌخ نظرات فرنسٌة عرالٌة  متماطعة وابعالمشاركة فً المؤتمر الدولً كتابة الت

 2010تشرٌن االول عام  12-14نظمه المعهد الفرنسً للشرق االدنى فً اربٌل للفترة من 

  ًالمشاركة فً مؤتمر التعلٌم العالً فً العراق بعد الصراع الذي نظمته مؤسسة التعلٌم الدولً ف

 2011كانون االثانً  28-26عمان للفترة 



  المشاركة فً المؤتمر الدولً حول الدور السٌاسً للمبٌلة االردن ،الٌمن ،العراق الذي نظمه

المؤسسة الكندٌة للتنمٌة  الدولٌة بالتعاون مع مركز الدراسات الستراتٌجٌة جامعة االردن للفترة  

 من 

  بعثة األمم مكتب حموق اإلنسان فالذي نظمه  فً المؤتمر الدولً للمرأة العرالٌة المشاركة ً

 .7117أٌلول  71الى  07األردن من  -المتحدة لمساعدة العراق فً عّمان 

 المنفتح المجتمع مؤسسةل المشاركة فً االجتماع االستراتٌجً لوضع خطة عمل (Open Society 

Institute ًنوفمبر، تشرٌن  07-00، فً عمان، األردن من ألردنعمان، ا فً بمكتبها اإلللٌم

 .7117ثانً، 

  ًاجتماع لجنة البحث التابعة لمشروع "تطور األحزاب السٌاسٌة فً البلدان العربٌة" المشاركة ف 

 . لبنان، بٌروتفً  7119 دٌسمبر 02و 03المركز اللبنانً للدراسات  الذي نظمه

 نظمته  حـركــة بلـد الســــالم و منظمــة  حـول العـنف ضـد المـرأة  الذي تمرؤالمشاركة فً م

 7119-19-12مــى العرالــً فً البصـرة الملت

  ً7110عمان  –بناء المجتمع المدنً العرالً  مؤتمر المشاركة ف  

  بغداد 7110مؤتمر صوت المرأة العرالٌة  فً المشاركة 

 المغتربات فً فرنسا  المشاركة فً مؤتمر ) المرأة والعنف السٌاسً ( الذي الامته جمعٌة الباحثات

  . 7110بٌروت ، تموز / –

 

  الورشات والدورات التدرٌبٌة

 

  المشاركة فً ورشة العمل "تحدٌات بناء السلم المستدام فً العراق "التً الامها مركز النهرٌن

 بغداد 7109شباط  71للدراسات االستراتٌجٌة فً 

 " الشرطة المجتمعية والنساء واالمن والسالم " التي عقدتها  المشاركة في ورشة العمل

ة الدولية بالشراكة مع هيئة االمم المتحدة للمرأة بصفة ميسر جلسات منظمة الهجر

 فندق الرشيد  ٧١٠٢كانون االول  91 -7تشاور والتي عقدت في 

  فسم وثائك المشاركة فً الدورة التدرٌبٌة حول "الحفاظ على التراث ضرورة وطنٌة"  التً نظمها

 7109تشرٌن االول  07-02دة بغداد التابع لمركز احٌاء التراث العلمً العربً للم

  المشاركة فً الدورة التدرٌبٌة حول ادارة الحالة للعنف المبنً على النوع االجتماعً  التً نظمتها

 اربٌل 7102الهٌئة الطبٌة الدولٌة فً تشرٌن الثانً 

  المشاركة فً ورشة العمل "نساء متحدات ضد الفساد"التً الامها مكتب المفتش العام فً وزارة

 بغداد عنوان الورلة  الفساد من منور النوع االجتماعً.  7109اذار  02خلٌة  فً الدا

  

  المشاركة فً ورشة العمل "أوضاع محافظة نٌنوى بعد التحرٌر سٌاسٌاً امنٌاً اجتماعٌاً"التً الامها

بغداد عنوان الورلة  التداعٌات   7109اذار  79مركز النهرٌن للدراسات االستراتٌجٌة فً 

 اعٌة والنفسٌة الزمة الموصل.االجتم

  المشاركة فً ورشة العمل "النازحٌن بعد التحرٌر"التً الامها مركز النهرٌن للدراسات

 بغداد عنوان الورلة  مشكالت النازحات.  7109اٌار  73االستراتٌجٌة فً 

  ركز م1المشاركة فً دورة التخطٌط االستراتٌجً والمٌادة الحدٌثة التً نظمتها وزارة المالٌة

 7102اٌار  77-77التدرٌب المالً والمحاسبً( للفترة 

  المشاركة فً ورشة العمل "النوع االجتماعً واصالح المطاع االمنً "التً الامها برنامج االمم

 عمان  7102المتحدة االنمائً فً شباط  



 وطنً مركز المشاركة فً ورشة العمل "المرأة فً المطاع االمنً "التً الامتها مستشارٌة االمن ال

 بغداد   7102النهرٌن للدراسات االستراتٌجٌة فً  اٌار 

  المشاركة فً ورشة العمل التً نظمتها المفوضٌة العلٌا لحموق االنسان فً العراق حول مناهضة

 7100العنف ضد المراة فً تشرٌن الثانً 

  

  ًكز الدراسات النسائٌة مر نظمهاالمشاركة فً الورشة التدرٌبٌة حول تطوٌر الدراسات الجندرٌة الت

فً جامعة لندن بالتعاون مع مركز دراسات المرأة فً الجامعة اللبنانٌة االمٌرٌكٌة فً اربٌل فً 

 7100ماٌس 

  العمل بصفة مدربة فً الورشة التدرٌبٌة التً نظمتها منظمة تمكٌن المرأة حول البحوث الجندرٌة

 7100كانون االول سنة  09-00والمناهج النوعٌة والتً الٌمت فً اربٌل للفترة من 

 وكتابة ممترحات اوراق عن سٌاسات االبحاث  المشاركة فً ورشة التحلٌل النهائً للبحث المعمك

 فً اربٌل 7107تشرٌن الثانً  72-70المعممة التً نظمها صندوق االمم المتحدة للسكان للفترة من 

 ها مركز الدراسات النسائٌة فً المشاركة فً الورشة التدرٌبٌة حول دراسات الجندر التً نظم

 7107اٌلول  72-09الجامعة اللبنانٌة االمٌرٌكٌة للفترة من 

  المشاركة فً ورشة تدرٌب "مشروع مساندة سٌاسات التنمٌة فً العراق ودعم الكفاءات البحثٌة

ٌة حزٌران ولغا73التً نظمها مركزالبحوث االجتماعٌة فً الجامعة االمٌكٌة فً الماهرة للفترة من 

 7107تموز عام 07

  المشاركة فً دورة تدرٌب المدربٌن لممدمً الخدمات للناجٌات من العنف التً نظمها صندوق االمم

 اربٌل  2012كانون الثانً عام  23-17المتحد للسكان للفترة من 

  المشاركة فً  ورشة العمل حول جندرة االحصاءات  والتحلٌل النوعً  التً نظمها صندوق االمم

 بٌروت  2011تشرٌن الثانً عام  23-17للسكان للفترة من  ةدالمتح

 ًدورة تدرٌبٌة لدعم لدرات العامالت فً مجال مناهضة العنف المسلط على المراة  المشاركة ف

 7119/مكتب الٌونامً /عمان 

 ً7119بٌروت اٌلول -دورة اعداد مدربٌن حول لضاٌا الجندر مؤسسة هنرٌش بل المشاركة ف 

 ًورشة تدرٌبٌة لالعالمٌٌن العرالٌٌن حول انفلونزا الطٌور نظمتها الٌونٌسٌف فً اذار  المشاركة ف

 عمان  2006

 ً07الخاصة بحرٌة التعبٌر /الماهرة منظمة المادة  07دورة اعداد مدربٌن حول المادة  المشاركة ف 

 7112البرٌطانٌة /كانون االول 

 ً7112حزٌران بٌروت   –مؤسسة هنرٌش بل دورة تدرٌبٌة لتأهٌل ضحاٌا الصدمة /  المشاركة ف .  

  ً7110عمان  –المشاركة فً دورة بناء المجتمع المدنً العرال  

  7113الماهرة  –المشاركة فً ورشة عمل حول االعالم و العنف ضد المرأة  

  المشاركة فً ورشة عمل حول تطور المجتمع المدنً فً العراق نظمتها مؤسسة فرٌدرٌن ناعومان

 عمان 2003تشرٌن االول   undpمع  بالتعاون

  فً مؤسسات المجتمع المدنً العرالٌة المشاركة فً دورة اعداد مدربٌن حول االدارة الرشٌدة

فً  undpنظمتها المؤسسة الدولٌة لالدارة والتدرٌب بالتعاون مع برنامج االمم المتحدة االنمائً 

 عمان 2004اٌلول 

 ًلٌونٌسٌف عن االختبار المبلً و البعدي للرسائل االعالمٌةدورة تدرٌبٌة ألامتها ا المشاركة ف  

 ًالتً نظمتها منظمة حماٌة الطفولة هددٌن بالخطر محول االطفال الكمدربة ورشة عمل  المشاركة ف

  7110. بغداد الكوردستانٌة فً

 

 



 عضوٌة اللجان

تشرٌن االول  00-01 عضوة فً اللجنة العلمٌة لمؤتمر كلٌة االعالم الحادي عشر  الذي سٌعمد فً -

7109 

لوؤتوز الدولً الثاًً للجاهعت العزاقٍت )رؤٌت استشزافٍت للتزبٍت والتعلٍن  عضوة فً اللجنة العلمٌة - -

7109 الجاهعت العزاقٍت قسن الشؤوى العلوٍت العالً(  

 هٌاهج حقوق االًساى والدٌوقزاطٍت فً –تطوٌز وتحدٌث الووارد الوعزفٍت عضوة لجنة وزارٌة  ل- 

  7109من الجاهعاث 

وحتى االى 6102للفتزة هي  لمركز دراسات المرأة جامعة بغدادعضوة اللجٌت العلوٍت - . 

 

-  


