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                                                                                                                  علم االجتماع -التخصص العام

  علم النفس االجتماعي -التخصص الدقيق
  -كلتحصيل العلمي للباحث

 1991-1990قسم االجتماع/كلية اآلداب/جامعة الموصل/  -البكالوريوس

 2006االجتماع/كلية اآلداب/جامعة الموصل/قسم  -الماجستير

 2011قسم االجتماع/كلية اآلداب/جامعة صالح الدين/ أربيل / -الدكتوراه

 14/10/2006/أربيل بتأريخ الدين صالح جامعة االداب بكلية االجتماع قسم في مساعدا   مدرسا   تعينت

  9/2006/ 28 بتأريخ التدريس طرق شهادة على حصلت

2012/ 1/ 9 بتأريخ مدرس لقب على حصلت   

 30/10/2010 والترفيع العالوة ألغراض سنة( قدم) حصلت على

  6/2016/ 16 بتأريخ مساعد أستاذ لقب على حصلت 

 المهام والوظائف التي شغلها

 الدين صالح جامعة/  اآلداب كلية/  حاليا   االجتماع لقسم التدريسين لجنة عضوة -

 علمعلم أجتماع األعالم،  األجتماعي، األحصاء األجتماعي، النفس علم) مثل الدراسية المواد من العديد والتزال درَست -

 .ومازالت( العلمي البحث طرق المدني، المجتمع الكوردي، المجتمع األجتماعي، الضبط القانوني، األجتماع

  .الدين صالح جامعة/  األداب كلية/ األجتماع قسم في مساعد أستاذ بلقب حاليا   تعمل -

 .والنزال مستمرة في الكتابة والعربية المحليةوالصحف  الجرائد في منشورة مقاالت عدة لها -

 والتزال والجامعة الكلية مستوى على اللجان بعض ترأست -

 (الجامعة طلبة لدى األجتماعي والقبول باألنتماء وعالقتها الحياة جودة)  بعنوان األردن الحامد دار في منشور كتاب لها   -

 .الخارجية الجهات وبعض والجامعة الكلية مستوى على وتقدير شكر كتب عدة على حصلت -

 .والجامعة والكلية القسم مستوى على لجان عدة في عضوة -

 باللغة العربية المنشورةالبحـــــــــــــــوث 

 السعودية/سعود الملك جامعة مجلة2013/ الجامعة طلبة لدى األجتماعي والقبول باألنتماء وعالقتها الحياة جودة -

 صالح جامعة االداب كلية مجلة/  2015 ميدانی بحث/أربيل مدينة إلی الوافدة العراقية األسر لدی االجتماعي التكيف -

 الدين

 2015 ميدانية دراسة/ نموذجا   أربيل مدينة العراق/كوردستان إقليم إلى النازحة العراقية األسر لدى الحياة جودة -

  السليمانية جامعة مجلة2016/ أربيل مدينة في الثدي بسرطان المصابات لدى الحياة بنوعية وعالقته األجتماعي االسناد -

 مجلة 2017 أربيل/الدين صالح جامعة في ميداني بحث/المستدامة التنمية أبعاد وفق الطلبة لدى االجتماعية المسؤولية -

 االمارات/الشارقة
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