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التخصص العام والدقيق

علم االجتماع /مشكالت اجتماعيه

الربيـد اإلليكرتوني
عنوان رسالة املاجستري وأطروحة الدكتوراه

عنوان البحوث العلمية املنشورة
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الوعي الثقافي والتماسك االجتماعي-
دراسه ميدانيه في مدينه بغداد

 دور القيم االجتماعيه في الواقعالتربوي\دراسه ميدانيه في مدينه بغداد
.5102
المنظور االجتماعي للشيخ دمحم حسينكاشف الغطاء .5102\5102
 جدليه الوحده بين التهديد واالنقسام\دراسه سوسيولوجيه \.51025102
 الدوله والمجتمع المدني دراسهتحليليه.5100
 الدوله والتحول الديمقراطي دراسهتحليليه .5112
 مشكالت العنف االسري دراسه ميدانيه.5101
 ثقافه الدوله الجديده عند طلبه الجامعهدراسه ميدانيه .5112
 دور العوامل االجتماعيه في التعايشالسلمي دراسه سوسيولوجيه .5100

عنوان الكتب املؤلفة واملرتمجة
كتب الشكر والتقدير

املناصب اإلدارية اليت تقلدها

ال يوجد

 شكر وتقدير من رئاسه الوزراء5102
شكر وتقدير من وزير التعليم العاليوالبحث العلمي  5102لعضويتنا في
لجان تحديث المناهج الدراسيه للجامعات
واالقسام المناظره.
 مجموع كتب الشكر والتقدير من الكليهمنذ 5112الى .)43( 5102

مقرر قسم االجتماع لسنتين متتاليين
5103الى .5102

ذكر العضوية يف هيئات حترير اجملالت العلمية  -رئاسه اللجنه االمتحانيه لمده ثمانيه
سنوات متتاليه.منذ 5112
 عضويه لجنه تحديث المناهج الدراسيهوالفرق االستشارية
للجامعات والكليات واالقسام المناظره
لها5102\5103.
 -عضويه لجنه االستالل 5102\5102
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:majidashaker Mahdi Al-wasity
Name and academic Title

Specialization (Major & Minor)
Email

Prof. Assistant

Sociology- Social Problems
:majidashaker2014@gmail.com
: Cultural consciousness and Social

Titles of MA thesis & Ph.D dissertation

Cohesion\ Empirical study in
Baghdad city.

Titles of Published Research

-The role social custom in
Educational reality\ Empirical
study in Baghdad.
-Social and political perspective for
Kashif AL- kada2016.
-Dialectical unity between threat
and divisions\ sociological
Study2016.
- The state and civil society\
Analysis study 2011.
- The state and transition
democracy \Analysis study 2009.
- The problems of family valiance\
Empirical study 2010.
- The new culture state of
University students \ Empirical
study 2009.
-The role of cultural unity of

peaceful coexistence \ sociological
study 2011.

-------

Titles of Published Books (Authored
&Translated Books)

Letters of Appreciation & Recognition.

:organizer of sociology department

Professional Experience

Membership

(Journals,

committees, etc.)

3 Letters of appreciation.
- The total of Letters appreciation
since 2006 to 2016 is (34).

since 2014-2016.
- Updated curriculum committee
member 2015-2016.
-Alastelal commission
member.2014\2016.
Scientific - Exam committee member 20152016.
3) supervision of master students
)2014to 2016.

Total Number of Supervised Graduate 2
Students.
Total Number of Graduate Examining
Committees.
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