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 جامعة المادسٌة 

 كلٌة التربٌة للبنات 

 لسم : االرشاد النفسً والتوجٌه التربوي 

 ال سلمان - عمران  االسم الرباعً واللمب : وسن حمودي حنٌوي -1

  1791/ 5/ 15محل وتارٌخ الوالدة  : السماوة /  -2

 الجنسٌة : عرالٌة  مومٌة : عربٌة           ال   ة  : مسلمة      الدٌان -3

  2الحالة الزوجٌة : متزوجة          عمل الزوج أو الزوجة : متماعد       عدد االطفال :  -4

   444170رلم شهادة الجنسٌة :  10/8/2010تأرٌخها :  00432403رلم هوٌة االحوال المدنٌة :  -5

  30/12/1786تأرٌخها :

 –حً الجامعة / لرب جامعة المادسٌة الدٌوانٌة /  نوان السكن الحالً والرب نمطة دالة  :ع -6

  09801913371رلم الهاتف:/  رلم الموباٌل :

                         12/2005/ 9لجامعة تأرٌخ تعٌٌن با -9

 wasan.hamoodi@qu.edu.iqالبرٌد االلكترونً :  -8

 

 التحصٌل العلمً والشهادات التً حصل علٌها مع ذكر الجامعة والبلد المانح وسنة المنح :  -7

رلم وتارٌخ االمر الخاص  الجهة المانحة للشهادة  تارٌخ الحصول علٌها  نوعها  الشهادة 
 بمنح الشهادة 

  العراق / جامعة المادسٌة / كلٌة االداب  1774-1773 بكالورٌوس 

 18/3/2012فً 4287 العراق / جامعة المادسٌة/ كلٌة االداب  2012-2011 ماجستٌر

 

 عناوٌن الرسائل واالطارٌح التً حصل علٌها :  -10

المشاركة السٌاسٌة االنتخابٌة للمرأة والتحول الدٌممراطً  عنوان رسالة الماجستٌر 
 دانٌة فً مدٌنة الدٌوانٌة ٌفً العراق / دراسة اجتماعٌة م

رلم وتارٌخ 
 مرالجامعً اال

/ 3/ 18فً  4287
2012 

    عنوان اطروحة الدكتوراه 

 

 تأرٌخ االلماب العلمٌة :  -11

رلم وتأرٌخ االمر الجامعً واالمر  تأرٌخ منح اللمب  اللمب العلمً 
 االداري الخاص بالترلٌة 

 16/9/2012فً 11226 2012/   16/9 مدرس مساعد 

 2018/ 29/5فً  8329 2018/ 1/ 24 مدرس 

   استاذ مساعد

   استاذ 

 

 االختصاص العلمً : ماجستٌر علم االجتماع السٌاسً  -12

 اللمب العلمً الحالً: مدرس  -13

 البحوث المنشورة :

 البلد  جهة النشر  تأرٌخ النشر  عنوان البحث  ت

إٌماع الطالق من جانب الزوجة دراسة  1
 سوسٌولانونٌة فً مدٌنة الدٌوانٌة 

 

 العراق وم االنسانٌة بابل  العلمجلة جامعة  2018

 –المرأة العرالٌة وثمافة الحزن  2
دراسة مٌدانٌة لعٌنة من النساء 

 االرامل فً مدٌنة الدٌوانٌة 

مجلة الران للفلسفة واللسانٌات والعلوم  2018
 معة واسط االجتماعٌة / كلٌة اآلداب /جا

 العراق 

 



  

 الدورات التدرٌبٌة :

  مكانها  مدتها  اسم الدورة 

 10-26لغاٌة  7-26من  دورة التأهٌل التربوي 
/2019 

جامعة المادسٌة / مركز تطوٌر 
التدرٌس والتدرٌب الجامعً 

 2019/ 15/11فً  16509العدد

 اجتٌاز

دورة حموق االنسان لتدرٌسً 
الجامعة فً مادة حموق االنسان 

 والدٌممراطٌة

المانون  جامعة المادسٌة/ كلٌة   2015/ 26/2لغاٌة24من 
 2015/ 12/4فً  795العدد

 اجتٌاز 

دورة)دور اعضاء اللجنة  
 االمتحانٌة فً االلسام العلمٌة( 

جامعة المادسٌة /كلٌة العلوم العدد  ٌومان
 2017/ 19/1فً  166

 اجتٌاز

دورة)معالج النصوص  
 ماٌكروسوفت وورد(

كلٌة التربٌة للبنات / جامعة المادسة  2017/ 8-11/4
 2017/ 4/ 24فً  735العدد 

 اجتٌاز

كلٌة التربٌة للبنات / جامعة المادسٌة   23/4/2017-18 دورة) السمنة والنشاط البدنً ( 
 2017/ 9/5فً  1046العدد 

 اجتٌاز

كٌفٌة التملٌل من محاوالت الغش 
 لدى الطلبة فً االمتحانات 

كلٌة التربٌة للبنات / جامعة المادسٌة  2017/ 13/6-7من 
 2017/ 9/ 23فً  1638العدد

 اجتٌاز 

التوجٌه واالرشاد النفسً 
واالجتماعً ألعضاء الكادر 

 التدرٌسً 

 4-11لغاٌة  4 -8من 
/2017  

كلٌة التربٌة للبنات / جامعة المادسٌة 
  2017/ 19/4فً  896العدد 

 محاضر

 

 

 الممررات الدراسٌة التً لمت بتدرٌسها 

 السنة  المرحلة اسم الممرر 

 2020-2017لغاٌة  2016-2015 المرحلة االولى مبادئ التوجٌه التربوي والمهنً 

 2020-2017لغاٌة  2016-2015 المرحلة الثانٌة  االرشاد االسري

 2020-2017 المرحلة الثانٌة  االرشاد المهنً 

 

 

 

   كتب الشكر ، الجوائز وشهادات التمدٌر 

 الجهة المانحة        كتاب الشكر او الجائزة او الشهادة
  

  السنة               

السٌد وزٌر التعلٌم العالً والبحث  كتاب شكر وتمدٌر
 العلمً 

 2020/ 5/ 6 فً 208/ 2و م

 2013/ 31/12 ف21269ً السٌد رئٌس الجامعة  كتاب شكر 

 2018/ 1/10 فً 1758 السٌد العمٌد  كتاب شكر 

 2018/  26/12 فً 2596 السٌد العمٌد   شكر كتاب

 2016/ 7/ 25 فً 1582 السٌد العمٌد  شكر كتاب

 2016/ 3/ 3 فً 557 السٌد العمٌد   شكر كتاب

 2016 اذار/ 28 فً 675 السٌد العمٌد   شكر كتاب

 2019/ 16/11 ف1691ً السٌد العمٌد   شكر كتاب

 2018/ 1/3 فً 542 السٌد العمٌد   شكر كتاب

 5/3/2018 فً 556 السٌد العمٌد   شكر كتاب

 2018/ 3/ 15 فً 655 السٌد العمٌد   شكر كتاب

 2018/ 15/4 فً 830 السٌد العمٌد    شكر كتاب

 2018/ 24/4 فً 729 السٌد العمٌد   شكر كتاب

 2018/ 10/6 فً 1217 السٌد العمٌد   شكر كتاب

 

 

 



 اللجان 

 تارٌخ  االمر االداري                      اللجنة                                       ت

  19/12/2018فً  2519 لجنة االعتراضات  1

 2018/ 12/ 23فً  2558 لجنة منالشة بحوث التخرج  2

  2017/ 25/4فً  740 لجنة منالشة بحوث التخرج  3

 2018/ 25/11فً  2326 لجنة اعتراضات الطالبات الجدد 4

لجنة اللٌالة البدنٌة الخاصة بمسم االرشاد النفسً  5
 2018-2019والتوجٌه التربوي لعام 

  2019/ 26/10فً  1573

  2019/ 11/ 1فً  1612 لجنة المشاهدة والتطبٌك   6

 2018/ 5/ 20فً  1109 2018-2019لجنة االعتراضات لعام   9

                                                                                                                 العلمٌة النشاطات 

 المشاركةنوع  مكان االنعماد السنة العنوان ت
 مشاركة(-)حضور

 محاضر كلٌة التربٌة لبنات 25/4/2017 ندوة )الحموق السٌاسٌة للمرأة العرالٌة( 1

 محاضر كلٌة التربٌة للبنات 5/5/2017 ندوة)مناهضة التطرف( 2

ورشة عمل )وسائل التواصل االجتماعً  3
 واثرها فً حٌاة الفرد والمجتمع 

 حضور كلٌة التربٌة للبنات 2017/ 23/4

 حضور كلٌة التربٌة للبنات 2017/ 28/3 ندوة تثمٌفٌة)واجبات الموظف العام( 4

 محاضر كلٌة التربٌة للبنات 2017/ 9/3 ظاهرة الهجرة(ورشة عمل )الحد من  5

حلمة نماشٌة سمنار)المرأة العرالٌة  6
 ودورها فً صنع المرار السٌاسً 

 محاضر كلٌة التربٌة للبنات 25/11/2018

 حضور كلٌة التربٌة للبنات 2018/ 24/10 ندوة)طبٌعة االنفعال ( 9

ورشة عمل)ظاهرة التحرش االسباب  8
 والمعالجات(

  محاضر كلٌة التربٌة للبنات 2018/ 2/12

ندوة علمٌة) التدافع اللغوي بٌن العربٌة  7
واالنكلٌزٌة فً ضوء االنفتاح الحضاري 

 والتكنولوجً وأثره االجتماعً 

 حضور كلٌة التربٌة للبنات 2018/ 8/1

 حضور كلٌة التربٌة للبنات 2018/ 7/5 ندوة)لٌم التسامح االجتماعً ( 10

ورشة عمل )اسالٌب التوجٌه واالرشاد  11
 النفسً (

 حضور كلٌة التربٌة للبنات 2019/ 12/ 19
 

حلمة نماشٌة سمنار )المشاركة  12
 االنتخابٌة للمرأة فً العراق (

 محاضر كلٌة التربٌة للبنات 2018/ 4/ 2

 اخرى

  2018/ 29/2فً  512المشاركة فً حملة تطوعٌة لتشجٌر اراضً الكلٌة بموجب العدد  -1

  2018/ 5/ 9فً  1019المشاركة فً مبادرة طوعٌة بموجب العدد  -2

   2018/ 12/ 19فً  2516المشاركة فً حملة تطوعٌة فً تنظٌف وتزٌٌن المسم بموجب العدد  -3

 

 


