
                     
                                             جامعة القادسية     

 )))انسيزج انذاتيح(((

 
 

 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
 

 سكن االساتذة-ام الخيل الثانية-الديوانية-القادسية عُىاٌ انسكٍ :  انيس شهيد محمد السالمي الثالثي والمقب  االسم
 :889>>?8<=8 رقى انًىتايم :  انتىنذ ويسقط انزأص : 
 Anees.Shaheed@qu.edu.iq :انثزيذ االنكتزوَي ?;89<>88القاسم/ هىيح األحىال انًذَيح : 

 

 التعليم/ المؤهالت الـعـلـمـية
 

 سُح انتخزج انجايعح انتخصص انشهادج 

 <??7-=??7 جامعة القادسية عمم االجتماع بكالوريوس
 >888 جامعة القادسية عمم االجتماع ماجستير

 

 معلومات وظيفية 
 9/8888/ 89 تاريخ أول تعييٍ في دوائز انذونح 
 >87/9/888 تاريخ انًثاشزج في انتعهيى انعاني 

 >87/9/888 تاريخ انًثاشزج في جايعح انقادسيح 
 

 المناصب :

 خالل انفتزج انًُصة  خ

 انً يٍ

مسؤولة وحدة مكتبة كمية  7
 االداب 

888< 888=  

 

 

 

 االلقاب العلمية 

 

 تاريخ انحصىل عهيه  انهقة انعهًي

>89/9/888مدرس مساعد في  7  
  8879/?/88مدرس في  2
 ?887/ ;/ 98استاذ مساعد في  3

 

mailto:Anees.Shaheed@qu.edu.iq
mailto:Anees.Shaheed@qu.edu.iq
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 المحاضرات الدراسية 

 انًحاضزاخ  خ
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  >888المشكالت االجتماعية / المرحمة الثانية/
>888حقوق االنسان /المرحمة االوالى/  

               =888عمم النفس االجتماعي/عمم الفس/
 <888ديمقراطية /الجغرافية /        

<888حقوق انسان / عمم النفس /   
  ?888عمم االجتماع الصناعي / المرحمة الثالثة/

?888مشكالت اجتماعية/ اول /   
8878عمم اجتماع تربوي / المرحمة الثانية /  
8878تغير اجتماعي / المرحمة الثالثة /   

8877عمم اجتماع تربوي / المرحمة الثانية /  
8877تغير اجتماعي / المرحمة الثالثة /  

8879/8878/اجرام / مرحمة ثالثة   
8879/ 8878تغير اجتماعي/    

 :887اجرام / ثالث /                
:887اصالح مجرمين / المرحمة الرابعة/  

 ;887عمم اجتماع تربوي /ثاني/              
 ;887اجرام / ثالث /              

 ;887اصالح مجرمين / المرحمة الرابعة/         
>887الرابعة/اصالح مجرمين / المرحمة   

 >887عمم اجتماع تربوي /ثاني/          
 >887اجرام / ثالث /              
 =887اجرام / ثالث /              

 =887اصالح مجرمين / المرحمة الرابعة/         
 ?887, <887اجرام / ثالث /,

 ?887, <887اصالح مجرمين / رابع 
  8888اجرام /ثالث 

 8888/رابع عمم اجتماع االزمات 
 

 

 التشكرات 

 كتاب انشكز  خ
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 كتاب انشكز  خ

كتاب شكر وتقدير  78اكثر من  1  
 التاليف والترجمة 

 َىع انًؤنف خ

 ال يوجد 
 

 المؤتمرات العلمية  والندوات والمشاركات االكاديمية 

 اسى انًؤتًز او انُذوج خ

1 
2 
3 
4 
; 
; 

  8877مؤتمر كمية االداب / جامعة بابل /
  8879مؤتمر كمية االداب / جامعة الكوفة /
  >887ندوة في مركز حقوق االنسان /
>887حمقة نقاشية في اذاعة الديوانية /  
<887مؤتمر كمية االداب / الجامعة المستنصرية /   

?887مؤتمر كمية االداب /جامعة القادسية /    
 

 روابط المواقع البحثية 

 انزاتط  انًىقع 

Google 
scholar 

https://scholar.google.com/citations?hl=en&view_op=list_works&gmla=AJsN-
F5njo5qM2-3Dw7QQ6aYRx8IVDseTCXAuZT_hOpu3-sjLip3MTlj7BlTg-

ehgpdWA5XaHoXENdfzmBzcmC1iydj4YCrEAA&user=slEiD 
Researc
h gate 

https://www.researchgate.net/profile/Anees_Mohammad2?ev=hdr_xprf&_sg=z4x
K-LkEytl-evQcv-fdftV62BIAB4H7YfJTsQsp-

OZLNA_AlQw0OpvCPB2NwGh4keaw_0s38ijfRf_LjbuYuTpx 
وهكذا لبقية 

المواقع 
 المشترك بها

 
 

 

 الدورات 

 خ
 يكاٌ انذورج  انذورج 

دورات ;اكثر من  1  جامعة القادسية 
 

https://scholar.google.com/citations?hl=en&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5njo5qM2-3Dw7QQ6aYRx8IVDseTCXAuZT_hOpu3-sjLip3MTlj7BlTg-ehgpdWA5XaHoXENdfzmBzcmC1iydj4YCrEAA&user=slEiD
https://scholar.google.com/citations?hl=en&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5njo5qM2-3Dw7QQ6aYRx8IVDseTCXAuZT_hOpu3-sjLip3MTlj7BlTg-ehgpdWA5XaHoXENdfzmBzcmC1iydj4YCrEAA&user=slEiD
https://scholar.google.com/citations?hl=en&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5njo5qM2-3Dw7QQ6aYRx8IVDseTCXAuZT_hOpu3-sjLip3MTlj7BlTg-ehgpdWA5XaHoXENdfzmBzcmC1iydj4YCrEAA&user=slEiD
https://www.researchgate.net/profile/Anees_Mohammad2?ev=hdr_xprf&_sg=z4xK-LkEytl-evQcv-fdftV62BIAB4H7YfJTsQsp-OZLNA_AlQw0OpvCPB2NwGh4keaw_0s38ijfRf_LjbuYuTpx
https://www.researchgate.net/profile/Anees_Mohammad2?ev=hdr_xprf&_sg=z4xK-LkEytl-evQcv-fdftV62BIAB4H7YfJTsQsp-OZLNA_AlQw0OpvCPB2NwGh4keaw_0s38ijfRf_LjbuYuTpx
https://www.researchgate.net/profile/Anees_Mohammad2?ev=hdr_xprf&_sg=z4xK-LkEytl-evQcv-fdftV62BIAB4H7YfJTsQsp-OZLNA_AlQw0OpvCPB2NwGh4keaw_0s38ijfRf_LjbuYuTpx
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 البحوث المنشورة 

 راتط انثحث انسُح  انًجهذ انعذد اسى انًجهح  اسى انثحث خ

اسثاب االجتًاعيح  نتاخز سٍ  1

 انشواج نذي انًزاج انعزقيح 

انقادسيح في اآلداب 

 وانعهىو انتزتىيح 

3 41 1144  

انً دور انذونح تىجه االيتاو  2

 وانىصى االجتًاعي

دراساخ اسالييح 

يعاصزج / جايعح 

 كزتالء

44 5 1141  

انجزيًح االرهاتيح وااليٍ  3

 االجتًاعي في انعزاق 

جايعح انًثًُ يجهح 

اوروك نهعهىو 

 االَساَيح 

1 8 1142  

االياو انحسٍ)عهيه انسالو(  4

 وانتسايح االجتًاعي 

قثىل َشز في يجهح 

انكهيح االسالييح 

انجايعح / انُجف 

 االشزف 

ع4141   

   
  15/1/1145 في 

اسثاب سيادج َسة انطالق في  5

 انًجتًع انعزاقي 

انقادسيح في اآلداب 

 وانعهىو انتزتىيح

1 19 1142  

جرائن االنترنيت والتسقيظ  2

 االجتواعي 

الوستنصرية للعلىم 

 االنسانية

  8102  

القادسية للعلىم  هخاطر التهويش الحضري  7

 االنسانية 

  8102  

جاهعة واسظ / هجلة  العنف االسري والوراة العاهلة  8

الرك للعلىم 

 االنسانية 

  8102  

 

 
 


