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التخصص العام والدقيق

االنثروبولوجيا  /انثروبولوجية ثقافية

الربيـد اإلليكرتوني

thakrahalmi@yahoo.com

عنوان رسالة املاجستري وأطروحة الدكتوراه

-1املاجســـتري التعااا وا والتب لااات ع ا

ت ااا

العراقي ،دراسة انثروبولوجية ع مدينة ببداد
 -2الاادوتورا ت يريااي مدينااة ببااداد -دراسااة
انثروبولوجية-
عنوان البحوث العلمية املنشورة

 -1املاار و والتلااود الااد يفراجملي ع ا

ت اا العراقااي

دراسة ميدانية ع مدينة ببداد -حبث ف ئز مبس بيفة
االو دميني العاراقيني معهاد ايا ر -2010-2002
ع ا -األردا  ،ميفبود للنشر جملة دراس ت/بيت
 -2العشوائي ت من وجهة نظر ساا ا املنا جملا اريارية
ا

ورو هل البح -دراساة انثروبولوجياة ع ياي

سومر مبديناة بباداد ،0212 ،جملاة االدا //ولياة
االدا //ج معة ببداد
 -3وضاااا املااااار و العشااا ا و العراقياااااة ،حباااااث
يطبييفي  ،2010جملاة العلاوا االجت عياة /ةعياة

العلوا االجت عية
 -4امليف ولة النس ئية ع جم د التعليم -منشاور ع وتا /
منظ ة املر و العربية  /اجلزائر 2013/
 -5اهلجرة اخلارجية وحتدياتها الثقافية والتنمويـة علـ
اجملتمــا العراقــي منشــور جم ةلــة االدال ،كليــة
االدال ،جامعة بغداد 0212
 -6التحديات الـ تواجـة الثقافـة العراقيـة والتنميـة جم
زمن الثقافة الرقمية ،منشـور جم ةلـة االدال ،كليـة
االدال ،جامعة بغداد 0212
 -7التحــديات الــ تواجــة البعــد االجتمــاعي للتنميــة
املســــتدامة جم العــــرال  ،مقبــــوا للنشــــر جم وزارة
التخطيط.0212،

عنوان الكتب املؤلفة واملرتمجة

وت (/يريي مدينة ببداد-دار ميزوبوي مي ،
جملبعة ،1ش رع املتنيب،ببداد2013،

كتب الشكر والتقدير

 -1وتاا  /شااار ماان ع يااد وليااة ا دا– /
ج معة ببداد2002-
 -2وت  /شار من وزيار الببياة –العارا -
2011

2011 - شار من مني ببداد/  وت-3
2014- / شار ع يد ولية ا دا/  وت-4
2015 / شار ع يد ولية ا دا/  وت2 -5

اليوجد

املناصب اإلدارية ال تقلدها

اليوجد

ذكر العضوية جم هيئات حترير اجملالت العلمية والفرل االستشارية
العدد اإلمجالي لإلشراف عل طلبة الدراسات العليا

كثرية

Name and academic Title

العدد اإلمجالي للمشاركة جم املناقشات

Assistant Professor.Dr. Thakra Abd Manaam Ibraheem

Anthropology-

Cultural anthropology

Specialization (Major & Minor)
Email

thakrahalmi@yahoo.com
1. M.Sc.- COOPERATION AND RIVALRY IN THE IRAQI

Titles of MA thesis & Ph.Ddissertation

SOCIETY ANANTHROPOLGICAL STUDY IN THE CITY
BAGHDAD.
2 . Ph.D.RURALITY BAGHDAD CITY , ANANTHROPOLGICAL

STUDY.
1.Women's democratic transformation of Iraqi society in
the field study in the city of Baghdad Search contest
winner academics Iraqis Institute Atari.2009-2010Amman, Jordan, accepted for publication Journal of
Studies / Bayt Al Hikma
2.slums from the viewpoint of the population of the
neighboring urban areas Sea- anthropological study in
Sumer neighborhood of Baghdad, 2010, the Journal of
.Arts / College of Arts / University of Baghdad
3.Status of Women clan Iraqi, 2010. Applied Research,
Journal of Social Science / Social Science Association
Titles of Published Research

4.Women's Entrepreneurship in the field of educationpublication in a book of Arab women / Algeria /
.organization in 2013
5.Foreign immigration and cultural development and
challenges of the Iraqi society, published in the Journal of
Arts, Faculty of Arts, University of Baghdad in 2014.
6.challenges facing the Iraqi culture and development in
a time of digital culture, published in the Journal of Arts,
Faculty of Arts, University of Baghdad in 2016.
7.challenges facing the social dimension of sustainable
development in Iraq, accepted for publication in the
Ministry of Planning in 2016.

Titles

of

Published

Books(Authored

&Translated Books)

RURALITY BAGHDAD CITY , ANANTHROPOLGICAL STUDY
Dar Mesopotamia, Edition 1, Mutanabi Street, Baghdad
.2013.,

Letters of Appreciation & Recognition.

There is no

Professional Experience

There is no

Membership

(Journals,

Scientific

There is no

committees, etc.)
Total Number of Supervised Graduate

Four Master students

Students.
Total Number of Graduate Examining
Committees.

a lot

