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 بكلية الرتبية أبنتشهد وحدة متكني املرأة يف رائسة جامعة احلمدانية ووحدة التعليم املستمر 

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 دراسة تحليلية من منظور سوسيولوجي -التمكين االجتماعي للمرأة في ظل المجتمع العراقي المعاصر 

 2022اير أ  30املوافق االثنني املقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 ا.م.علي منذر مصطفى

 بكلية الرتبية أبنتشهد وحدة متكني املرأة يف رائسة جامعة احلمدانية ووحدة التعليم املستمر 

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 دراسة تحليلية من منظور سوسيولوجي -للمرأة في ظل المجتمع العراقي المعاصر التمكين االجتماعي 

 2022اير أ  30املوافق االثنني املقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 عبدالرحمن حسين عفر /طالب

 بكلية الرتبية أبنتشهد وحدة متكني املرأة يف رائسة جامعة احلمدانية ووحدة التعليم املستمر 

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 دراسة تحليلية من منظور سوسيولوجي -المجتمع العراقي المعاصر التمكين االجتماعي للمرأة في ظل 

 2022اير أ  30املوافق االثنني املقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 سيف احمد محمد/طالب 

 بكلية الرتبية أبنتشهد وحدة متكني املرأة يف رائسة جامعة احلمدانية ووحدة التعليم املستمر 

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 تحليلية من منظور سوسيولوجي دراسة -التمكين االجتماعي للمرأة في ظل المجتمع العراقي المعاصر 

 2022اير أ  30املوافق االثنني املقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 د. صوفيا رزاق علي

 بكلية الرتبية أبنتشهد وحدة متكني املرأة يف رائسة جامعة احلمدانية ووحدة التعليم املستمر 

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 دراسة تحليلية من منظور سوسيولوجي -المجتمع العراقي المعاصر التمكين االجتماعي للمرأة في ظل 

 2022اير أ  30املوافق االثنني املقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 م.رنا عبد األمير جواد العبيدي

 بكلية الرتبية أبنتشهد وحدة متكني املرأة يف رائسة جامعة احلمدانية ووحدة التعليم املستمر 

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 دراسة تحليلية من منظور سوسيولوجي -المجتمع العراقي المعاصر التمكين االجتماعي للمرأة في ظل 

 2022اير أ  30املوافق االثنني املقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 م. م ندى رحيم سلطان فنجان الركابي 

 بكلية الرتبية أبنتشهد وحدة متكني املرأة يف رائسة جامعة احلمدانية ووحدة التعليم املستمر 

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 دراسة تحليلية من منظور سوسيولوجي -التمكين االجتماعي للمرأة في ظل المجتمع العراقي المعاصر 

 2022اير أ  30املوافق االثنني املقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 م.م.سارة نزار سعدون اسماعيل

 بكلية الرتبية أبنتشهد وحدة متكني املرأة يف رائسة جامعة احلمدانية ووحدة التعليم املستمر 

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 دراسة تحليلية من منظور سوسيولوجي -االجتماعي للمرأة في ظل المجتمع العراقي المعاصر التمكين 

 2022اير أ  30املوافق االثنني املقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 م.م.حسناء صديق حسين 

 بكلية الرتبية أبنتشهد وحدة متكني املرأة يف رائسة جامعة احلمدانية ووحدة التعليم املستمر 

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 دراسة تحليلية من منظور سوسيولوجي -للمرأة في ظل المجتمع العراقي المعاصر التمكين االجتماعي 

 2022اير أ  30املوافق االثنني املقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 م.م.زينب عبد الرضا عبد الرحيم الموسوي 

 بكلية الرتبية أبنتشهد وحدة متكني املرأة يف رائسة جامعة احلمدانية ووحدة التعليم املستمر 

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 تحليلية من منظور سوسيولوجي دراسة -التمكين االجتماعي للمرأة في ظل المجتمع العراقي المعاصر 

 2022اير أ  30املوافق االثنني املقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 ا.د امال نورس بطرس 

 بكلية الرتبية أبنتشهد وحدة متكني املرأة يف رائسة جامعة احلمدانية ووحدة التعليم املستمر 

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 دراسة تحليلية من منظور سوسيولوجي -االجتماعي للمرأة في ظل المجتمع العراقي المعاصر التمكين 

 2022اير أ  30املوافق االثنني املقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 عهد سميع مرسى/طالبة 

 بكلية الرتبية أبنتشهد وحدة متكني املرأة يف رائسة جامعة احلمدانية ووحدة التعليم املستمر 

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 دراسة تحليلية من منظور سوسيولوجي -المجتمع العراقي المعاصر التمكين االجتماعي للمرأة في ظل 

 2022اير أ  30املوافق االثنني املقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 االستاذة بان جوني البدران

 بكلية الرتبية أبنتشهد وحدة متكني املرأة يف رائسة جامعة احلمدانية ووحدة التعليم املستمر 

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 تحليلية من منظور سوسيولوجي دراسة -التمكين االجتماعي للمرأة في ظل المجتمع العراقي المعاصر 

 2022اير أ  30املوافق االثنني املقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 ا.م.د..شيماء حارث محمد 

 بكلية الرتبية أبنتشهد وحدة متكني املرأة يف رائسة جامعة احلمدانية ووحدة التعليم املستمر 

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 دراسة تحليلية من منظور سوسيولوجي -التمكين االجتماعي للمرأة في ظل المجتمع العراقي المعاصر 

 2022اير أ  30املوافق االثنني املقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 سيدة نور صباح سليم

 بكلية الرتبية أبنتشهد وحدة متكني املرأة يف رائسة جامعة احلمدانية ووحدة التعليم املستمر 

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 دراسة تحليلية من منظور سوسيولوجي -المجتمع العراقي المعاصر التمكين االجتماعي للمرأة في ظل 

 2022اير أ  30املوافق االثنني املقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 ا.م.هناء نافع عزيز

 بكلية الرتبية أبنتشهد وحدة متكني املرأة يف رائسة جامعة احلمدانية ووحدة التعليم املستمر 

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 دراسة تحليلية من منظور سوسيولوجي -المجتمع العراقي المعاصر التمكين االجتماعي للمرأة في ظل 

 2022اير أ  30املوافق االثنني املقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 ا.م.رواء غانم محمد

 بكلية الرتبية أبنتشهد وحدة متكني املرأة يف رائسة جامعة احلمدانية ووحدة التعليم املستمر 

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 دراسة تحليلية من منظور سوسيولوجي -المجتمع العراقي المعاصر التمكين االجتماعي للمرأة في ظل 

 2022اير أ  30املوافق االثنني املقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 لويزا بهنام عبوش/ مهندس

 بكلية الرتبية أبنتشهد وحدة متكني املرأة يف رائسة جامعة احلمدانية ووحدة التعليم املستمر 

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 دراسة تحليلية من منظور سوسيولوجي -المجتمع العراقي المعاصر التمكين االجتماعي للمرأة في ظل 

 2022اير أ  30املوافق االثنني املقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 م.م.زهراء محرم سلمان

 بكلية الرتبية أبنتشهد وحدة متكني املرأة يف رائسة جامعة احلمدانية ووحدة التعليم املستمر 

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 تحليلية من منظور سوسيولوجي دراسة -التمكين االجتماعي للمرأة في ظل المجتمع العراقي المعاصر 

 2022اير أ  30املوافق االثنني املقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

دمياده عادل عبد الباقي/رئيس مبرمجين  

 اقدم

 بكلية الرتبية أبنتشهد وحدة متكني املرأة يف رائسة جامعة احلمدانية ووحدة التعليم املستمر 

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 دراسة تحليلية من منظور سوسيولوجي -المجتمع العراقي المعاصر التمكين االجتماعي للمرأة في ظل 

 2022اير أ  30املوافق االثنني املقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 ا.م.نغم حازم كساب 

 بكلية الرتبية أبنتشهد وحدة متكني املرأة يف رائسة جامعة احلمدانية ووحدة التعليم املستمر 

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 دراسة تحليلية من منظور سوسيولوجي -التمكين االجتماعي للمرأة في ظل المجتمع العراقي المعاصر 

 2022اير أ  30املوافق االثنني املقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 ا.م.د.علي عبدالهادي الكرخي

 بكلية الرتبية أبنتشهد وحدة متكني املرأة يف رائسة جامعة احلمدانية ووحدة التعليم املستمر 

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 دراسة تحليلية من منظور سوسيولوجي -المجتمع العراقي المعاصر التمكين االجتماعي للمرأة في ظل 

 2022اير أ  30املوافق االثنني املقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 م.م.شهد هيثم شيت 

 بكلية الرتبية أبنتشهد وحدة متكني املرأة يف رائسة جامعة احلمدانية ووحدة التعليم املستمر 

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 دراسة تحليلية من منظور سوسيولوجي -ظل المجتمع العراقي المعاصر التمكين االجتماعي للمرأة في 

 2022اير أ  30املوافق االثنني املقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 م.م.سوزان سليمان مغديد

 بكلية الرتبية أبنتشهد وحدة متكني املرأة يف رائسة جامعة احلمدانية ووحدة التعليم املستمر 

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 دراسة تحليلية من منظور سوسيولوجي -المجتمع العراقي المعاصر التمكين االجتماعي للمرأة في ظل 

 2022اير أ  30املوافق االثنني املقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 م.بان عبد المسيح بدر

 بكلية الرتبية أبنتشهد وحدة متكني املرأة يف رائسة جامعة احلمدانية ووحدة التعليم املستمر 

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 تحليلية من منظور سوسيولوجي دراسة -التمكين االجتماعي للمرأة في ظل المجتمع العراقي المعاصر 

 2022اير أ  30املوافق االثنني املقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 م.م.ساره عبدالرحمن خضر 

 بكلية الرتبية أبنتشهد وحدة متكني املرأة يف رائسة جامعة احلمدانية ووحدة التعليم املستمر 

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 دراسة تحليلية من منظور سوسيولوجي -المجتمع العراقي المعاصر التمكين االجتماعي للمرأة في ظل 

 2022اير أ  30املوافق االثنني املقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 م.م.وسن عبدالهادي عبداالمير

 بكلية الرتبية أبنتشهد وحدة متكني املرأة يف رائسة جامعة احلمدانية ووحدة التعليم املستمر 

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 دراسة تحليلية من منظور سوسيولوجي -المجتمع العراقي المعاصر التمكين االجتماعي للمرأة في ظل 

 2022اير أ  30املوافق االثنني املقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 م.م.رغد عدنان علي 

 بكلية الرتبية أبنتشهد وحدة متكني املرأة يف رائسة جامعة احلمدانية ووحدة التعليم املستمر 

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 دراسة تحليلية من منظور سوسيولوجي -التمكين االجتماعي للمرأة في ظل المجتمع العراقي المعاصر 

 2022اير أ  30املوافق االثنني املقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 بلسم وعدهللا جرجيس /مالحظ 

 بكلية الرتبية أبنتشهد وحدة متكني املرأة يف رائسة جامعة احلمدانية ووحدة التعليم املستمر 

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 دراسة تحليلية من منظور سوسيولوجي -المجتمع العراقي المعاصر التمكين االجتماعي للمرأة في ظل 

 2022اير أ  30املوافق االثنني املقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 م.حوراء فيصل حسب هللا 

 بكلية الرتبية أبنتشهد وحدة متكني املرأة يف رائسة جامعة احلمدانية ووحدة التعليم املستمر 

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 دراسة تحليلية من منظور سوسيولوجي -ظل المجتمع العراقي المعاصر التمكين االجتماعي للمرأة في 

 2022اير أ  30املوافق االثنني املقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 ا.بلقيس هادي هاشم 

 بكلية الرتبية أبنتشهد وحدة متكني املرأة يف رائسة جامعة احلمدانية ووحدة التعليم املستمر 

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 تحليلية من منظور سوسيولوجي دراسة -التمكين االجتماعي للمرأة في ظل المجتمع العراقي المعاصر 

 2022اير أ  30املوافق االثنني املقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 م.د .سارة نعمت احمد

 بكلية الرتبية أبنتشهد وحدة متكني املرأة يف رائسة جامعة احلمدانية ووحدة التعليم املستمر 

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 دراسة تحليلية من منظور سوسيولوجي -المجتمع العراقي المعاصر التمكين االجتماعي للمرأة في ظل 

 2022اير أ  30املوافق االثنني املقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 د.رونق احمد محمد

 بكلية الرتبية أبنتشهد وحدة متكني املرأة يف رائسة جامعة احلمدانية ووحدة التعليم املستمر 

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 دراسة تحليلية من منظور سوسيولوجي -المجتمع العراقي المعاصر التمكين االجتماعي للمرأة في ظل 

 2022اير أ  30املوافق االثنني املقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 ا.م.بشرى حبيب احمد

 بكلية الرتبية أبنتشهد وحدة متكني املرأة يف رائسة جامعة احلمدانية ووحدة التعليم املستمر 

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 منظور سوسيولوجي دراسة تحليلية من -التمكين االجتماعي للمرأة في ظل المجتمع العراقي المعاصر 

 2022اير أ  30املوافق االثنني املقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 م.هنادي سالم محمد

 بكلية الرتبية أبنتشهد وحدة متكني املرأة يف رائسة جامعة احلمدانية ووحدة التعليم املستمر 

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 دراسة تحليلية من منظور سوسيولوجي -التمكين االجتماعي للمرأة في ظل المجتمع العراقي المعاصر 

 2022اير أ  30املوافق االثنني املقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 الباحثة/  بلحرب خيرة 

 بكلية الرتبية أبنتشهد وحدة متكني املرأة يف رائسة جامعة احلمدانية ووحدة التعليم املستمر 

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 دراسة تحليلية من منظور سوسيولوجي -المجتمع العراقي المعاصر التمكين االجتماعي للمرأة في ظل 

 2022اير أ  30املوافق االثنني املقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 م.م.بشائر احمد عبد خميس

 بكلية الرتبية أبنتشهد وحدة متكني املرأة يف رائسة جامعة احلمدانية ووحدة التعليم املستمر 

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 دراسة تحليلية من منظور سوسيولوجي -المجتمع العراقي المعاصر التمكين االجتماعي للمرأة في ظل 

 2022اير أ  30املوافق االثنني املقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 م.ماسراء تلفان عناد 

 بكلية الرتبية أبنتشهد وحدة متكني املرأة يف رائسة جامعة احلمدانية ووحدة التعليم املستمر 

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 دراسة تحليلية من منظور سوسيولوجي -المجتمع العراقي المعاصر التمكين االجتماعي للمرأة في ظل 

 2022اير أ  30املوافق االثنني املقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 روجينا نبيل الياس/ طالبة 

 بكلية الرتبية أبنتشهد وحدة متكني املرأة يف رائسة جامعة احلمدانية ووحدة التعليم املستمر 

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 دراسة تحليلية من منظور سوسيولوجي -المجتمع العراقي المعاصر التمكين االجتماعي للمرأة في ظل 

 2022اير أ  30املوافق االثنني املقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 شهد محمد صالح /طالبة 

 بكلية الرتبية أبنتشهد وحدة متكني املرأة يف رائسة جامعة احلمدانية ووحدة التعليم املستمر 

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 تحليلية من منظور سوسيولوجي دراسة -التمكين االجتماعي للمرأة في ظل المجتمع العراقي المعاصر 

 2022اير أ  30املوافق االثنني املقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 شيماء دريد عبد الستار /معلمة

 بكلية الرتبية أبنتشهد وحدة متكني املرأة يف رائسة جامعة احلمدانية ووحدة التعليم املستمر 

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 دراسة تحليلية من منظور سوسيولوجي -المجتمع العراقي المعاصر التمكين االجتماعي للمرأة في ظل 

 2022اير أ  30املوافق االثنني املقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 د. رنا زيدان يونس الكواز 

 بكلية الرتبية أبنتشهد وحدة متكني املرأة يف رائسة جامعة احلمدانية ووحدة التعليم املستمر 

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 دراسة تحليلية من منظور سوسيولوجي -التمكين االجتماعي للمرأة في ظل المجتمع العراقي المعاصر 

 2022اير أ  30املوافق االثنني املقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 م رقيه رافد شاكر

 بكلية الرتبية أبنتشهد وحدة متكني املرأة يف رائسة جامعة احلمدانية ووحدة التعليم املستمر 

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 دراسة تحليلية من منظور سوسيولوجي -المجتمع العراقي المعاصر التمكين االجتماعي للمرأة في ظل 

 2022اير أ  30املوافق االثنني املقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 م.سناء صالح عبد علي 

 بكلية الرتبية أبنتشهد وحدة متكني املرأة يف رائسة جامعة احلمدانية ووحدة التعليم املستمر 

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 دراسة تحليلية من منظور سوسيولوجي -المجتمع العراقي المعاصر التمكين االجتماعي للمرأة في ظل 

 2022اير أ  30املوافق االثنني املقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 م.دحكمت شريف مصطفى

 بكلية الرتبية أبنتشهد وحدة متكني املرأة يف رائسة جامعة احلمدانية ووحدة التعليم املستمر 

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 دراسة تحليلية من منظور سوسيولوجي -المجتمع العراقي المعاصر التمكين االجتماعي للمرأة في ظل 

 2022اير أ  30املوافق االثنني املقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 م.د.نهلة نجاح عبدهللا

 بكلية الرتبية أبنتشهد وحدة متكني املرأة يف رائسة جامعة احلمدانية ووحدة التعليم املستمر 

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 تحليلية من منظور سوسيولوجي دراسة -التمكين االجتماعي للمرأة في ظل المجتمع العراقي المعاصر 

 2022اير أ  30املوافق االثنني املقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 موسى عطيه محسن/ماجستير

 بكلية الرتبية أبنتشهد وحدة متكني املرأة يف رائسة جامعة احلمدانية ووحدة التعليم املستمر 

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 دراسة تحليلية من منظور سوسيولوجي -المجتمع العراقي المعاصر التمكين االجتماعي للمرأة في ظل 

 2022اير أ  30املوافق االثنني املقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 م.م.رغدة رعد احمد

 بكلية الرتبية أبنتشهد وحدة متكني املرأة يف رائسة جامعة احلمدانية ووحدة التعليم املستمر 

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 دراسة تحليلية من منظور سوسيولوجي -المجتمع العراقي المعاصر التمكين االجتماعي للمرأة في ظل 

 2022اير أ  30املوافق االثنني املقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 م.حسام ابراهيم حسين

 بكلية الرتبية أبنتشهد وحدة متكني املرأة يف رائسة جامعة احلمدانية ووحدة التعليم املستمر 

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 دراسة تحليلية من منظور سوسيولوجي -التمكين االجتماعي للمرأة في ظل المجتمع العراقي المعاصر 

 2022اير أ  30املوافق االثنني املقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 م. زهراء جارهللا حمو 

 بكلية الرتبية أبنتشهد وحدة متكني املرأة يف رائسة جامعة احلمدانية ووحدة التعليم املستمر 

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 دراسة تحليلية من منظور سوسيولوجي -المجتمع العراقي المعاصر التمكين االجتماعي للمرأة في ظل 

 2022اير أ  30املوافق االثنني املقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 هاجر صادق عطية 

 بكلية الرتبية أبنتشهد وحدة متكني املرأة يف رائسة جامعة احلمدانية ووحدة التعليم املستمر 

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 دراسة تحليلية من منظور سوسيولوجي -المجتمع العراقي المعاصر التمكين االجتماعي للمرأة في ظل 

 2022اير أ  30املوافق االثنني املقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 م. هادي علي قريعه

 بكلية الرتبية أبنتشهد وحدة متكني املرأة يف رائسة جامعة احلمدانية ووحدة التعليم املستمر 

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 منظور سوسيولوجي دراسة تحليلية من -التمكين االجتماعي للمرأة في ظل المجتمع العراقي المعاصر 

 2022اير أ  30املوافق االثنني املقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 م.م.مهند رمضان سفر

 بكلية الرتبية أبنتشهد وحدة متكني املرأة يف رائسة جامعة احلمدانية ووحدة التعليم املستمر 

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 دراسة تحليلية من منظور سوسيولوجي -المجتمع العراقي المعاصر التمكين االجتماعي للمرأة في ظل 

 2022اير أ  30املوافق االثنني املقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 ا.م.د.عبدالرحمن كريم درويش

 بكلية الرتبية أبنتشهد وحدة متكني املرأة يف رائسة جامعة احلمدانية ووحدة التعليم املستمر 

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 دراسة تحليلية من منظور سوسيولوجي -المجتمع العراقي المعاصر التمكين االجتماعي للمرأة في ظل 

 2022اير أ  30املوافق االثنني املقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 ا.م.د.احمد عباس محمد

 بكلية الرتبية أبنتشهد وحدة متكني املرأة يف رائسة جامعة احلمدانية ووحدة التعليم املستمر 

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 تحليلية من منظور سوسيولوجي دراسة -التمكين االجتماعي للمرأة في ظل المجتمع العراقي المعاصر 

 2022اير أ  30املوافق االثنني املقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 م.م.رسول علوان حسين 

 بكلية الرتبية أبنتشهد وحدة متكني املرأة يف رائسة جامعة احلمدانية ووحدة التعليم املستمر 

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 دراسة تحليلية من منظور سوسيولوجي -التمكين االجتماعي للمرأة في ظل المجتمع العراقي المعاصر 

 2022اير أ  30املوافق االثنني املقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نوهارة ايشو اندريوس /طالبة

 بكلية الرتبية أبنتشهد وحدة متكني املرأة يف رائسة جامعة احلمدانية ووحدة التعليم املستمر 

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 دراسة تحليلية من منظور سوسيولوجي -المجتمع العراقي المعاصر التمكين االجتماعي للمرأة في ظل 

 2022اير أ  30املوافق االثنني املقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 ا.م.د.ريم محمد طيب الحفوظي

 بكلية الرتبية أبنتشهد وحدة متكني املرأة يف رائسة جامعة احلمدانية ووحدة التعليم املستمر 

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 دراسة تحليلية من منظور سوسيولوجي -ظل المجتمع العراقي المعاصر التمكين االجتماعي للمرأة في 

 2022اير أ  30املوافق االثنني املقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 ا.م.د.سرمد جاسم محمد

 بكلية الرتبية أبنتشهد وحدة متكني املرأة يف رائسة جامعة احلمدانية ووحدة التعليم املستمر 

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 دراسة تحليلية من منظور سوسيولوجي -ظل المجتمع العراقي المعاصر التمكين االجتماعي للمرأة في 

 2022اير أ  30املوافق االثنني املقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 م.م.رغده قرياقوس اسطيفو 

 بكلية الرتبية أبنتشهد وحدة متكني املرأة يف رائسة جامعة احلمدانية ووحدة التعليم املستمر 

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 دراسة تحليلية من منظور سوسيولوجي -المجتمع العراقي المعاصر التمكين االجتماعي للمرأة في ظل 

 2022اير أ  30املوافق االثنني املقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 الدكتورة اسراء عبدالهادي محمد

 بكلية الرتبية أبنتشهد وحدة متكني املرأة يف رائسة جامعة احلمدانية ووحدة التعليم املستمر 

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 تحليلية من منظور سوسيولوجي دراسة -التمكين االجتماعي للمرأة في ظل المجتمع العراقي المعاصر 

 2022اير أ  30املوافق االثنني املقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

Dilman ahmed aziz 

 بكلية الرتبية أبنتشهد وحدة متكني املرأة يف رائسة جامعة احلمدانية ووحدة التعليم املستمر 

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 دراسة تحليلية من منظور سوسيولوجي -للمرأة في ظل المجتمع العراقي المعاصر التمكين االجتماعي 

 2022اير أ  30املوافق االثنني املقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 م.م.دينا فهمي كامل

 بكلية الرتبية أبنتشهد وحدة متكني املرأة يف رائسة جامعة احلمدانية ووحدة التعليم املستمر 

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 دراسة تحليلية من منظور سوسيولوجي -التمكين االجتماعي للمرأة في ظل المجتمع العراقي المعاصر 

 2022اير أ  30املوافق االثنني املقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 حسام سمير احمد /طالب 

 بكلية الرتبية أبنتشهد وحدة متكني املرأة يف رائسة جامعة احلمدانية ووحدة التعليم املستمر 

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 دراسة تحليلية من منظور سوسيولوجي -المجتمع العراقي المعاصر التمكين االجتماعي للمرأة في ظل 

 2022اير أ  30املوافق االثنني املقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 هناء سمير بهنان/طالبة 

 بكلية الرتبية أبنتشهد وحدة متكني املرأة يف رائسة جامعة احلمدانية ووحدة التعليم املستمر 

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 دراسة تحليلية من منظور سوسيولوجي -المجتمع العراقي المعاصر التمكين االجتماعي للمرأة في ظل 

 2022اير أ  30املوافق االثنني املقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نشوان سالم محمد /مشاور قانوني 

 بكلية الرتبية أبنتشهد وحدة متكني املرأة يف رائسة جامعة احلمدانية ووحدة التعليم املستمر 

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 دراسة تحليلية من منظور سوسيولوجي -المجتمع العراقي المعاصر التمكين االجتماعي للمرأة في ظل 

 2022اير أ  30املوافق االثنني املقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 مفاز يونس خليل /مشاور قانوني

 بكلية الرتبية أبنتشهد وحدة متكني املرأة يف رائسة جامعة احلمدانية ووحدة التعليم املستمر 

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 دراسة تحليلية من منظور سوسيولوجي -التمكين االجتماعي للمرأة في ظل المجتمع العراقي المعاصر 

 2022اير أ  30املوافق االثنني املقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 م.د.كوكب سالم محمد

 بكلية الرتبية أبنتشهد وحدة متكني املرأة يف رائسة جامعة احلمدانية ووحدة التعليم املستمر 

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 دراسة تحليلية من منظور سوسيولوجي -للمرأة في ظل المجتمع العراقي المعاصر التمكين االجتماعي 

 2022اير أ  30املوافق االثنني املقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 ا.د.حمدان رمضان محمد

 بكلية الرتبية أبنتشهد وحدة متكني املرأة يف رائسة جامعة احلمدانية ووحدة التعليم املستمر 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشةيف  حاضرقد 
 دراسة تحليلية من منظور سوسيولوجي -المجتمع العراقي المعاصر التمكين االجتماعي للمرأة في ظل 

 2022اير أ  30املوافق االثنني املقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  

 
 

 

 



 


