السيره العلمية لتدرسيي كلية اآلداب
االسم واللقب العلمي  :أ .د .الهاي عبد الحسين مخيف الدعمي
التخصص العام  :علم االجتماع
التخصص الدقيق  :تنظيم اجتماعي (رئيسي) والسكان (ثانوي)

الصورة

البريد االليكتروني lahay2014dami@gmail.com :
عنوان رسالة الماجستير :عمل المرأة والتحضر في العراق ،جامعة والية يوتا،
الواليات المتحدة5891 ،
عنوان أطروحة الدكتوراه  :التفاوت الجنسي في العراق،5899 – 5891 ،جامعة
يوتا ،الواليات المتحدة5885 ،
عنوان البحوث العلمية المنشورة :

*في الموقف العربي األسالمي من المرأة :قراءة في الحديث النبوي الشريف (صحيح البخاري ،ص -57

 )19شؤون إجتماعية ،العدد 9114 ،44

*إشكالية الدور األجتماعي للمنظمات النسائية العربية ،ص  ،961 -971شؤون إجتماعية ،العدد ،47

9117

*التمييز الجنسي في العراق ،ص  ،911 -999شؤون إجتماعية ،العدد 9116 ،41

*في الموقف األسالمي من قضية المرأة ،ص  ،14 -56مجلة الكلمة ،العدد9111 ،
*مفهوم العلم في األسالم :نموذج أبو حيان التوحيدي ،ص  ،901 -14مجلة الكلمة ،العدد1000 ،

*الرؤية األجتماعية ليعقوب الكندي ،ص  ،905 -11مجلة دراسات إجتماعية ،بيت الحكمة ،العدد ،91

1001

*الرؤية األجتماعية للفارابي ،ص  ،901 -11مجلة الكلمة ،العدد 1001 ،16

*حول خصوصية التحديث األجتماعي في ليبيا ،ص  ،197 -100كلية اآلداب ،جامعة بغداد ،العدد ،71

1001

*البعد اآليديولوجي للعولمة ،ص  ،901 -19باألشتراك مع د .قحطان سليمان الناصري ،ندوة بغداد في

األقتصاد والعولمة ،بيت الحكمة*1001 ،النساء والتنمية :مراجعة نظرية ،ص  ،910 -17مجلة كلية
اآلداب ،جامعة بغداد ،العدد 1001 ،64

*األسالم والعولمة والشباب ،ص  ،95 -9مجلة كلية اآلداب ،جامعة بغداد ،العدد 1004 ،66

*جوانب إجتماعية من حياة اليهود في الواليات المتحدة األمريكية ،ص  ،915 -911مجلة كلية اآلداب،

جامعة بغداد ،العدد 1007 ،61

*حضر الصحراء :رؤية في البادية الليبية ،ص  ،14 -16مجلة دراسات إجتماعية ،بيت الحكمة ،العدد

1007 ،95

*آفاق التقدم األجتماعي واألقتصادي والسياسي للمرأة الريفية في العراق ،ص  ،115 -155مجلة كلية

اآلداب ،جامعة بغداد ،بغداد ،العراق1006 ،
*المجتمع والدولة في إيران ،ص  ،901 -901مقال مترجم ،مجلة دراسات إجتماعية ،بيت الحكمة ،العدد
1001 ،97
*منهجية الدكتور علي الوردي في مجال علم األجتماع في العراق ،ص  ،11 -71مجلة العلوم األجتماعية،
العدد  ،9بغداد ،العراق1001 ،
*كلية التمريض وتحديات النهوض باألداء النوعي للكوادر التمريضية ،ص  ،119 -101مجلة كلية
اآلداب ،جامعة بغداد ،العدد 1001 ،16
*النظرية النقدية (ترجمة) ،ص  ،10 – 91مجلة فيض الحكمة (بيت الحكمة) ،العدد 1099 ،7
*الوردي في الميزان ،ص  ،10 – 94إضافات ،العدد 1091 ،91 – 95
*األرامل في العراق :الواقع وآفاق التنمية ،ص  ،14 – 65مجلة الدراسات األجتماعية ،العدد  ،11بيت
الحكمة1091 ،
* Nursing in Iraq, in association with Joyceen Boyle, pp. 166 – 172, Journal of
Trans-cultural Nursing, Vol. 23, No. 2, April 2012
* إعادة بناء النظرية األنثروبولوجية (ترجمة) ،ص  ،17 – 60إضافات ،العدد 1091 ،11

*مستقبل علم األجتماع في العراق :التحديات وآفاق الحل ،ص  ،15 -90إضافات ،العدد  17شتاء،
1094
*تقرير عن الندوة الدولية بعنوان "علم األجتماع في العراق :إحتفال بالذكرى المئوية لعلي الوردي" ،الجامعة
األميركية في بيروت ،باألشتراك مع حيدر سعيد ،المركز العلمي العراقي للدراسات األستراتيجية – عمان،
 16 – 17شباط  /فبراير  ،1094ص  ،951 – 971إضافات ،العدد  ،11خريف 1094
*رد على مقالة الهاي عبد الحسين ،بقلم إياد القزاز ،ص  ،911 – 915إضافات ،العدد  ،11خريف
1094
*األنتهاء من ترجمة ثالث فصول من كتاب األبادة الجماعية كجزء من مشروع كتاب ‘كلية اآلداب’ تشرين
أول 1094
*فصل ( )4في كتاب ‘مستقبل العلوم األجتماعية في الوطن العربي’ ،بعنوان ‘علم األجتماع في العراق:
الماضي والمستقبل’ ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ص 1094 ،979 -919
*صراع الحضارة والبداوة في األنتخابات النيابية العامة في العراق لعام  ،1094مجلة نقد وتنوير األلكترونية،
العدد األول ،الكويت ،آيار1097 ،
*حقوق األنسان واألختالفات الثقافية في العراق ،دراسات إجتماعية ،بيت الحكمة ،العدد (1097 ،)17
*حقوق األنسان واألختالفات الثقافية في العراق ،مقبول للنشر في مجلة شؤون اجتماعية1096 ،
* واقع ومستقبل السوسيولوجيا العراقية بعد الربيع العربي :حوار مع الهاي عبد الحسين (حاورها دمحم
األدريسي) ص  ،161 – 177إضافات ،العددان  ،14-11شتاء ربيع 1096
*مستقبل العراق بعد داعش :دراسة ميدانية ،األتحاد العام لألدباء والكتّاب في العراق ،تشرين ثاني 1096

عنوان الكتب العلمية المؤلفة والمترجمة :
*سوسيولوجيا المسجد في إيران :األسس الثقافية والمؤسساتية للثورة األيرانية ،9151 -9151 ،رسالة دكتوراه

من تأليف سايروس وكيل الزاد (ترجمة باألشتراك مع العميد الركن عبد الوهاب القصاب)

*علم األجتماع (كتاب منهجي لطلبة الصف الرابع الثانوي األدبي) ،بالمشاركة ،و ازرة التربية ،بغداد ،العراق،
1001
*مصطلحات ونصوص إجتماعية باللغتين العربية واألنكليزية( ،كتاب منهجي) (الدار الجامعية للطباعة
والنشر والترجمة ،و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي ،جامعة بغداد)1001 ،
*مقدمة في علم األجتماع( ،كتاب منهجي) باألشتراك مع د .عبد اللطيف العاني( ،الدار الجامعية للطباعة
والنشر والترجمة ،و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي ،جامعة بغداد)1001 ،
*القومية والعرقية :وجهات نظر أنثروبولوجية (ترجمة) ،عالم المعرفة ،الكويت ،تشرين أول 1091
*مصطلحات ونصوص باللغتين العربية واألنكليزية (الطبعة الثالثة)  ،المركز العلمي العراقي ،بغداد1091 ،
*تاريخ النظرية األنثروبولوجية (ترجمة) (بيروت والجزائر العاصمة :منشورات ضفاف ومنشورات األختالف،

)1091

*كتاب قراءات في النظرية السوسيولوجية :من التراث الكالسيكي الى مدرسة ما بعد الحداثة :نصوص
مختارة (إختيار واعداد وترجمة) ،كولونيا ،المانيا ،منشورات الجمل1096 ،
*موجز أطروحة الدكتور علي الوردي ،قيد الطبع ،منشورات تنوير ،جامعة الكوفة6102 ،

كتب الشكر والتقدير :
*شكر وتقدير من عميد كلية اآلداب ،جامعة بغداد للفوز بأستفتاء أفضل شخصية تدريسية9111 ،

*شهادة شكر وتقدير من األدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في بنغازي ،ليبيا1000 ،

*شهادة تقدير وامتنان من الجمعية الوطنية الليبية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ،مكتب شعبية المرج،
ليبيا1000 ،

*شهادة شكر وتقدير من أمانة شؤون الثقافة والتعبئة الجماهيرية بالمؤتمر الشعبي لشعبية بنغازي ورابطة

شباب بنغازي ومكتب مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في بنغازي ،ليبيا1009 ،

*رسالة شكر وتقدير من مدير شؤون أعضاء هيئة التدريس في جامعة قاريونس ،المرج ،ليبيا1009 ،

*شهادة تقدير من طلبة قسم العلوم السلوكية ،شعبة علم األجتماع ،كلية اآلداب والعلوم ،المرج ،جامعة
قاريونس ،ليبيا1009 ،

*شكر وتقدير من عميد كلية اآلداب ،جامعة بغداد ،العراق1001 ،

*شكر وتقدير من رئيس جامعة بغداد ،جامعة بغداد ،العراق1007 ،
*منح قدم لمدة شهر ألغراض العالوة والترفيع من عميد كلية اآلداب ،جامعة بغداد ،العراق1007 ،
*شكر وتقدير من المعاون العلمي للشؤون العلمية والدراسات العليا في كلية اآلداب ،جامعة بغداد ،العراق،

1006

*شكر وتقدير من رئيس جامعة ذي قار ،ذي قار ،العراق1006 ،
*شكر وتقدير من رئيس جامعة القادسية ،القادسية ،العراق1006 ،
*شكر وتقدير من رئيسة قسم األجتماع في كلية دكنسون ،كاراليل ،بنسلفانيا ،الواليات المتحدة األمريكية،
1005
*شكر وتقدير من رئيس جامعة غرب أالباما ،أالباما ،الواليات المتحدة األمريكية1005 ،
*شكر وتقدير من عميد كلية اآلداب في جامعة بغداد للمشاركة في برنامج الفلبرايت ،بنسلفانيا ،الواليات
المتحدة األمريكية1005 ،
*شكر وتقدير من عميد كلية اآلداب ،جامعة بغداد للعمل كعضو لجنة إمتحانية في قسم األجتماع1001 ،
*شكر وتقدير من مساعد رئيس جامعة بغداد للشؤون العلمية للفوز بجائزة الدراسات العراقية المعاصرة في
لندن ،أيلول1001 ،
*شكر وتقدير من عمادة كلية اآلداب في جامعة واسط للمشاركة في الموسم الثقافي للكلية ،كانون أول،

1090

*شكر وتقدير من لجنة المرأة واألسرة في مجلس محافظة بغداد للتميز في مجال األختصاص 1 ،حزيران

1090

*شكر وتقدير للمشاركة في أعمال الندوة العلمية الموسومة ،أزمة العملية السياسية من قبل المركز العلمي
العراقي 19 ،أيار 1099
*شكر وتقدير من رئيس جامعة بغداد للحصول على مرتبة أستاذ1099 ،
*شكر وتقدير من عميد كلية اآلداب ،جامعة بغداد للحصول على مرتبة أستاذ1099 ،
*تهنئة لمناسبة الحصول على مرتبة األستاذية من السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي4 ،آذار 1091
*شكر وتقدير من عالم المعرفة ،الكويت لنشر كتاب القومية والعرقية :وجهات نظر أنثروبولوجية1091 ،
*شكر وتقدير من عميد كلية اآلداب ،جامعة بغداد للعمل في اللجنة األمتحانية1091 -1091 ،
*شكر وتقدير ‘للجهود العلمية المتميزة ال سيما في مجال الترجمة هذا العام’ ،من عميد كلية اآلداب ،جامعة
بغداد ،بتاريخ  ،1091-99-5رقم الكتاب 94414
*شكر وتقدير من معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمناسبة صدور كتابي العرقية والقومية :وجهات
نظر أنثروبولوجية1094 ،
*شكر وتقدير من القائمين على الندوة الدولية لمناسبة الذكرى المئوية لوالدة الدكتور علي الوردي للدور
التنسيقي والتنظيمي في الندوة ،شباط1094 ،
*شكر وتقدير من رئاسة قسم علم األجتماع ،كلية اآلداب ،جامعة بغداد للمشاركة في أعمال مؤتمر حوار
الثقافات واألديان  ...رؤى إستشرافية للتعايش السلمي في العراق 96-97 ،شباط 1094
*شكر وتقدير من عمادة كلية التربية للبنات ،جامعة بغداد للمشاركة في أعمال الندوة العلمية الموسومة،
الشباب والعولمة  ...قلق الهوية وخيارات التمكين 95 ،نيسان 1094
*شكر وتقدير للمشاركة في المؤتمر السنوي لقسم الدراسات األجتماعية ،بيت الحكمة بالتعاون مع إتحاد
الكتّاب واألدباء في النجف الموسوم ،البيئة – األنسان – المجتمع :جدلية العالقة 91 – 95 ،أيلول 1094
*شكر وتقدير من عمادة كلية اآلداب ،جامعة بغداد للمشاركة في أعمال الندوة العلمية الموسومة ،األبادة
الجماعية في العراق :أبعادها التاريخية وآثارها النفسية واألجتماعية 11 ،تشرين أول1094 ،

*شكر وتقدير من عمادة كلية اآلداب ،جامعة بغداد للعمل بعضوية اللجنة األمتحانية لقسم علم األجتماع
للعام الدراسي  15 ،1094 – 1091تشرين أول 1094
*شكر وتقدير من عمادة كلية اآلداب ،جامعة واسط للمشاركة في أعمال الملتقى العلمي األول تحت شعار،
الحسين يوحدنا 10 – 91 ،تشرين ثاني 1094
*شكر وتقدير من رئيس مجلس أمناء بيت الحكمة للمشاركة ورئاسة جلسة في الندوة العلمية الموسومة،
سوسيولوجيا الحركات األجتماعية في المجتمع العراقي ،التي أقامها بيت الحكمة – قسم الدراسات األجتماعية
بالتعاون مع كلية اآلداب ،قسم األنثروبولوجيا التطبيقية ،الجامعة المستنصرية 10 ،تشرين ثاني 1094
*شكر وتقدير من عمادة كلية اآلداب ،الجامعة المستنصرية للمشاركة في أعمال الندوة العلمية الموسومة،
سوسيولوجيا الحركات األجتماعية في المجتمع العراقي ،التي أقامها بيت الحكمة – قسم الدراسات األجتماعية
بالتعاون مع كلية اآلداب ،قسم األنثروبولوجيا التطبيقية ،الجامعة المستنصرية 10 ،تشرين ثاني 1094
*شكر وتقدير من عمادة كلية اآلداب للمشاركة بأعمال مؤتمر الكلية حول حقوق المرأة 62 ،نيسان 6102
*شكر وتقدير من قسم علم األجتماع للمشاركة في أعمال مؤتمر القسم (رئاسة جلسة) 2 ،آيار 6102
*شكر وتقدير من المطران الدكتور آفاك أسادوريان ،رئيس طائفة األرمن اآلرثوذكس في العراق 62 ،آيار
6102
*شهادة تقديرية من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،دائرة البحث والتطوير العلمي لحصولي على جائزة
الوزارة6102 ،
*كتاب شكر وتقدير من عميد كلية اآلداب للمشاركة في لقاء بولونيا ،إيطاليا للتبادل الثقافي ،تشرين ثاني
6102
*كتاب شكر وتقدير من عميد كلية اآلداب للمشاركة بأدارة األمتحان التنافسي في قسم علم األجتماع6102 ،
*شهادة تقديرية للمشاركة بأعمال مؤتمر األبادة الجماعية لكلية اآلداب 9 ،كانون أول 6102
*شهادة تقديرية للمشاركة بأعمال المنتدى العراقي الياباني في البصرة 02 – 02 ،كانون أول 6102
*شهادة تقديرية للمشاركة بأعمال مؤتمر قسم علم األجتماع لكلية اآلداب 01 ،آذار 6102
*شهادة تقديرية لمناسبة الحصول على جائزة العلوم األجتماعية لجامعة بغداد ،يوم تأسيس كلية اآلداب66 ،
آذار 6102

*كتاب شكر وتقدير من عمادة كلية اآلداب ،جامعة القادسية لمناسبة المشاركة بمناقشة رسالة ماجستير في
قسم علم األجتماع في المناهج األسالمية 01 ،آذار 6102
*كتاب شكر وتقدير من مكتب وزير التعليم العالي والبحث العلمي ألرسال نسخة من كتاب ‘علي الوردي:
منظورات إجتماعية’ 8 ،شباط 6102
*كتاب شكر وتقدير من عمادة كلية اآلداب ،الجامعة المستنصرية ألرسال نسخة من كتاب ‘علي الوردي:
منظورات متنوعة’ 62 ،شباط 6102
*كتاب شكر وتقدير من عمادة كلية اآلداب ،جامعة واسط ألرسال نسخة من كتاب ‘علي الوردي :منظورات
متنوعة’  01آذار 6102
*شهادة شرفية من جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي أللقاء محاضرة تحت عنوان ‘واقع وآفاق العلوم
األجتماعية بالعالم العربي في ظل التحديات الدولية الراهنة في  61نيسان6102 ،
*كتاب شكر وتقدير من عمادة كلية اآلداب ،جامعة بغداد للمساهمة الفاعلة وبذل الجهود الخيرة في تقديم
المشورة العلمية 62 ،آيار 6102
*كتاب شكر وتقدير من عمادة كلية اآلداب ،جامعة بغداد للمساهمة في مجلس خبراء الكلية6102 – 6102 ،
*شهادة تقديرية للمشاركة في أعمال الندوة العلمية ‘األهوار بين التدهور واألستدامة من قبل رئيس جامعة
ذي قار 02 ،آب6102 ،
*شهادة تقديرية للمشاركة في أعمال الندوة العلمية ‘األهوار بين التدهور واألستدامة’ من قبل رئيس مجلس
أمناء بيت الحكمة 02 ،آب6102 ،
*درع الندوة العلمية لقسم الدراسات األجتماعية للمشاركة بأعمال الندوة العلمية ‘األهوار بين التدهور
واألستدامة’ ،بيت الحكمة 02 ،آب6102 ،
*كتاب شكر وتقدير من رئيس مجلس أمناء بيت الحكمة ألدارة الجلسة العلمية الثانية للندوة العلمية (األهوار
في العراق بين التدهور واألستدامة) ،بيت الحكمة وجامعة ذي قار6102 – 7 – 02 ،
*كتاب شكر وتقدير من رئيس مجلس أمناء بيت الحكمة ألدارة الجلسة العلمية للندوة العلمية (دور المؤسسات
الدينية ومنظمات المجتمع المدني في دعم النازحين) ،قسم الدراسات االجتماعية 08 ،أيلول6102 ،
*كتاب شكر وتقدير من رئيس مجلس أمناء بيت الحكمة للمشاركة ببحث في الندوة األستذكارية لعلي
الوردي ،قسم الدراسات االجتماعية 60 ،أيلول6102 ،
*شهادة شكر وتقدير من األتحاد العام لألدباء والكتّاب في العراق تثمينا ً لدوري الفاعل في إثراء الحركة
الثقافية واألدبية في الوطن ،تشرين أول 6102

*كتاب شكر وتقدير من رئاسة جامعة بغداد -قسم الشؤون العلمية باألشتراك مع د .محمود القيسي تثمينا ً
للجهود العلمية المتميزة من خالل نشر الكتاب العلمي الموسوم (علي الوردي :منظورات متنوعة) في دار
( ،)OBUSأيلول 6102
*كتاب شكر وتقدير من عمادة كلية اآلداب ،جامعة بغداد للمساهمة باألشراف على أطروحة الدكتوراه
الموسومة "األبادة الجماعية في العراق :دراسة اجتماعية) ،كانون أول 6107

المناصب اإلدارية التي تقلدها :
*عضو المجلس األستشاري بكلية اآلداب ،جامعة بغداد1001 – 1001 ،
*مقرر قسم االجتماع ،كلية اآلداب ،جامعة بغداد6112 - 6112 ،
*مقرر دراسات عليا ،قسم علم األجتماع ،كلية اآلداب ،جامعة بغداد ،منذ  1091حتى  1097بتاريخ -16
 ،1091-1رقم كتاب التكليف 91971
*تكليف برئاسة اللجنة المشرفة على إصدار سلسلة كتاب اآلداب ،كلية اآلداب ،جامعة بغداد ،منذ  9أيلول،
 1094حتى الوقت الحاضر
*تكليف بالمشاركة في عضوية لجنة الخبراء على مستوى كلية اآلداب ،جامعة بغداد 1094 ،حتى الوقت
الحاضر
*رئاسة اللجنة المشرفة على مشروع كرسي اليونسكو لألبادة الجماعية ،كلية اآلداب ،جامعة بغداد ،األمر
( )104بتاريخ ( 91كانون ثاني 1097
*رئاسة تحرير مجلة كلية اآلداب األلكترونية ،كلية اآلداب ،جامعة بغداد1097 ،
*رئاسة اللجنة العلمية لمؤتمر األبادة الجماعية ،كلية اآلداب ،جامعة بغداد ،تشرين ثاني1097 ،
*التكليف بمقررية مشروع ‘بناء الطاقة’ ،بمعية دة .نوالة المتولي ،كلية اآلداب ،جامعة بغداد وجامعة بولونيا
األيطالية ،كانون أول 1097

العضوية في هيئات تحرير المجالت العلمية والفرق االستشارية :
*الجمعية العراقية للعلوم األجتماعية9111 ،

*نقابة المعلمين في العراق9111 ،

*إتحاد األجتماعيين العرب9111 ،

*الفريق األستشاري في قسم الدراسات األجتماعية ،بيت الحكمة ،منذ 1094
*الهيئة التأسيسية لمركز نقد وتطوير للدراسات األنسانية ،منذ آيار 1097

*األنضمام الى قاعدة القراء – المحكمين في المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،العدد  ،776تشرين

أول 1096

*عضو الهيئة األستشارية لمجلة دراسات اجتماعية ،بيت الحكمة 1097 ،حتى الوقت الحاضر

العدد اإلجمالي لإلشراف على طلبة الدراسات العليا :
( )09إضافة الى ( )11بحوث التخرج

العدد اإلجمالي للمشاركة في المناقشات :
( )22مناقشة

Name and Academic Title : Professor Lahay A. Hussain
: ) Specialization ( major & minor
;Major: Social Organization
Minor: Demography with focus on Gender Issues
Email : lahay2014dami@gmail.com
: Titles of MA thesis & ph . D dissertation
MS thesis entitled, Women’s Work & Urbanization in Iraq, Utah State
University, 1985
Ph. D Dissertation entitled, Gender Inequality in Iraq: 1967-1988, University
of Utah, 1991
:Titles of Published Researches
In the Arab Islamic Attitude toward Woman: A Reading in Al-Hadith Al-*
Nabawi Al-Shareef (Sahih Al-Bukhari), pp.75-91, Social Affairs Journal, The
United Arab Emarites, No. 44, 1994
Problematic Social Role of Arab Feminist Organization. pp. 153-168, Social *
Affairs Journal, the United Arab Emirates, No. 45, 1995
Sex Segregation in Iraq, pp. 111-132, Social Affairs Journal, No. 49, 1996*
In the Islamic Attitude From Woman's Issues, pp. 76-84, Al-Kalema, *
Lebanon, No. 22 , 1999
The Concept of Science in Islam: Abu Haiyan Al- Tawhidee Paradigm pp. *
94-102, Al-Kalema, Lebanon, 2000
Ideological Dimension of Globalization, (In collaboration with Dr. Qahtan *
Al-Nassiri), pp. 81-102, Baghdad Forum about Economy & Globalization,
Bait Al-Hikma, Baghdad, Iraq, 2002
Social Vision of Ya'akoob Al-Kindi, pp. 99-107, Journal of Social Studies, *
Bait Al-Hikma, Baghdad, Iraq, No. 13, 2002
Social Vision of Al-Farabi, pp. 89-102, Al-Kalema, Lebanon, No. 36, 2002*
Peculiarities of Social Modernization in Libya, pp. 215-200, Journal of *
College of Arts, University of Baghdad, Baghdad, Iraq, No. 59, 2002
Society and State in Iran, pp. 102-109 Translated Article, Journal of Social *
Studies, Bait Al-Hikma, Baghdad, Iraq, No. 15, 2002
Women and Development: Theoretical Review, pp. 95-130, Journal of *
College of Arts, University of Baghdad, No. 64, 2003

Globalization, Culture and Youth, pp. 1-17, Journal of College of Arts, *
University of Baghdad, Baghdad, Iraq, No. 66, 2004
Urbanites of the Desert: A Vision on the Libyan Bedouins, pp. 86-94, Journal *
of Social Studies, Bait Al-Hikma, Baghdad, Iraq, No. 17, 2005
Social Aspects of Jewish Life in the USA, pp. 123-137, Journal of College of *
Arts, University of Baghdad, Baghdad, Iraq, No. 68, 2005
Social, Economic and Political Prospects of Rural Women in Iraq, pp. 277-*
297, Journal of College of Arts, University of Baghdad, Baghdad, Iraq, No.
72, 2006
The Critical Theory (translated), pp. 13 -20, Journal of Bait Al Hikma (Bait *
Al Hikma), No. 5, 2011
Methodology of Ali Al-Wardi in the Field of Sociology, pp. 53-89, Iraqi *
Social Science Journal, No. 1, 2008
The College of Nursing and the Challenges Dealing with the Qualitative *
Performance of Nurses Cadre in Iraq, pp. 308-331, Journal of College of Arts,
University of Baghdad, Baghdad, Iraq, No. 86, 2008
Al Wardee Reconsidered, pp. 14-20, Idafat, No. 17-18, 2012*
Widows in Iraq: The Reality & Prospects for Development, pp. 67-84, *
Sociological Studies Journal, No. 28, Bait Al Hikma, 2012
Nursing in Iraq, in association with Joyceen Boyle, pp. 166-172, Journal of *
Trans-cultural Nursing, Vol. 23, No. 2, April 2012
Rebuilding the Structure of Anthropological Theory, pp. 60 – 85, Idafat, No. *
22, 2013
The Future of Sociology in Iraq: The Challenges & Solution Prospects, pp. 9- *
27, Idafat, No. 25, 2014
Report: The International Symposium entitled, Sociology in Iraq: A *
Celebration in the Centennial Anniversary of Ali Alwardi, American
University in Beirut, Feb 25 – 26 2014 in collaboration with Haider Saeed,
The Iraqi Center for Strategic Studies, pp. 159 – 172, No. 28, Fall 2014
Response to Lahay A. Hussein's article in Idafat, pp. 1137 – 139in English by *
Ayad AlQazaz, Idafat, No. 28, fall 2014
A Chapter (4) in a book entitled, The Future of Social Sciences in the Arab *
World, Center of Arab Unity Studies, Beirut, pp. 131- 151, 2014
The Clash between Culture & Bedouism in the General Parliamentary *
Election in Iraq, 2014, in Critic & Enlightenment Journal, Kuwait, June 2015
Human Rights & Cultural Differences in Iraq: Empirical Study, *
Sociological Studies Journal, No. 35, Bait Al Hikma, 2015
Ali Alwarde in a Critical Perspective pp. 25 – 55 in Ali Alwarde: Various *
Points of Views, A group of Writers, Me & M. Al Kaisee (eds.), Difaf, 2015
Human Rights & Cultural Differences in Iraq, Accepted for publication in *
Social Affairs Journal 2016

The Reality & Future of Iraqi Sociology in the aftermath of Arab Spring a *
Dialogue with Lahay A. Hussain (by Muhammed Idrees), pp. 255- 263, Idafat,
No. 33-34, Winter & Spring, 2016
Future of Iraq after ISIS, The Union of Iraqi Writers, Oct 16th 2016*
:)Titles of published books ( Authored & translated books
The Impact of Development & War on Women in Iraq, 1968-1988 (Dar Al-*
)Sho'an Al-Thaqafia, Ministry of Culture, Baghdad, Iraq, 2006
Sociological Traits in the Work of Selected Muslim Philosophers: Al-*
Kindi,Al-Farabi, Ibn Bagaa, Ibn Tufail, Ibn Rushid and –Ghzali (Cultural
Series, No. 29, Ed. 1) (Dar Al-Sho'an Al-Thaqafia, Ministry of Culture,
)Baghdad, Iraq, 2006
)Introduction to Sociology, 2008 (Text Book*
Sociology of Mosque in Iran: Cultural and Institutional Basis of Iranian *
Revolution, 1978-1979 by Sayross Wakeel Al-Zad (Dissertation) (Translation,
)2002
Sociology (Text Book for High School level) in association with others, *
Ministry of Education, Baghdad, Iraq, 2008
Introduction to Sociology, (Text Book) in association with Abdul Alateef AL-*
A'anee , published by University of Baghdad Press, 2009
Concepts and Idioms in Two Languages, Arabic & English, (Baghdad *
University Publication, Printing &Translation, Ministry of Higher Education
)and Professional Research, University of Baghdad, 2008
Ethnicity & Nationalism, (Translated book published by Alam Almaarifa in *
Kuwait, Oct. 2012
Issuing the third edition of my text book entitled, Sociological Concepts and *
Manuscripts in Two Languages, Arabic & English, the Iraqi Scientific
Center, Baghdad, 2012
History of Anthropological Theory (translated book) (Beirut & Algeria: *
)Difaf & Ikhtilaf, 2013
Ali Alwarde: Various Points of Views, (Edited by Me & M. Al Kaisee), Difaf, *
2015
Readings in Sociological Theory from Classical Heritage to Post Modernity *
School: Selective Readings (Selection & Translation) Al Jamal Publications,
Germany, 2016
Ali Alwardi Dissertation, Under publication by Tanweer, U. of Kufa, 2016*
:Letters of Appreciation & Recognitions
A letter of Thanks and Appreciation from the Dean of College of Arts, *
University of Baghdad for winning the Title of Best Teaching Personality in a

Student Poll conducted by the students Association, College of Arts ,
University of Baghdad, Baghdad, Iraq, 1992
A Thanks and Appreciation Certificate issued by the General *
Administration for the Eradication of drugs and related Mental Influence in
Benghazi, Libya, 2000
A Thanks and Appreciation Certificate issued by the Board of Mass *
Education and Mobilization Affairs in the People’s Conference of Benghazi,
Benghazi Youth Association and Office for the Eradication of Drugs and
Mental Influence in Benghazi , Benghazi, Liyba, 2001
A letter of Appreciation from students of the Behavior Science Department, *
Section of Sociology, College of Arts and Science, AL-Marg, University of Qar
Younis , Libya, 2001
A letter of Thanks and Appreciation from the Dean of College of Arts, *
University of Baghdad, Baghdad, Iraq, 2003
A letter of Thanks and Appreciation from the President of the University of *
Baghdad, Baghdad, 2005
A letter of Thanks and Appreciation from the Associate Dean for Scientific *
Affairs and Graduate Studies at College of Arts and Sciences, AL-Marg,
University of Baghdad, Baghdad, Iraq, 2006
A letter of Thanks and Appreciation from the President of AL-Qadisiya *
University, AL-Qadisyia, Iraq, 2006
A letter of Thank and Appreciation from the President of West ALabama *
University for Two Days Visit, March, 2007
A letter of Thank and Appreciation from Gettysburg College for Two Days *
Visit, April, 2007
A letter of Thanks and Appreciation from Dickinson College, Sociology *
Dept., for working as a Scholar in Residence, fall, 2007
A letter of Thanks and Appreciation from the Dean of College of Arts, *
University of Baghdad for working as a Scholar-in Residence at Dickinson
College, 2007
A letter of Thanks and Appreciation from the Dean of College of Arts, *
University of Baghdad for working as a member in the Examination
Committee, 2008
A letter of Thanks and Appreciation from the Academic Associate, *
University of Baghdad for the winning of the Contemporary Iraqi Studies
Award, September 2009
A Letter of Thanks and Appreciation from the Dean of the College of Arts, *
University of Wasit for the participation in Forum on the Role of Sociology to
Solve Social Problems, January, 2010
A Letter of Thanks & Appreciation from the Committee of Women & *
Family in Baghdad Province Council for Distinguished Efforts in Area of
Specialty, June 3rd 2010

A Letter of Thanks & Appreciation from the Head of the Iraqi Scientific *
Center for the Participation in the Conference on the Crisis of Political
Problems in Iraq, May 21st 2014
A Letter of Thanks and Appreciation from the President of University of *
Baghdad & the Dean of the College of Arts for getting promoted to the strata
of Professor, 2011
A Letter of Thanks & Appreciation from the Minister of Higher Education *
& Scientific Research for the strata of Professor, 2012
A Letter of Thanks and Appreciation from the Dean of the College of Arts, *
University of Mustansiriya for the participation in the Forum of Bait Al
Hikma in the College on Methodology, 2012
A Letter of Thanks and Appreciation from Alam Al Maarifa in Kuwait for *
publishing a translated book entitled, Ethnicity & Nationality:
Anthropological Perspectives, 2012
Thanks & Appreciation from the Minister of Higher Education & Scientific *
research for publishing two translated books in anthropology, 2014
Thanks & Appreciation from the Organizers of the Centennial Celebration *
Conference of Alwardi, Feb 2014
A Letter of Thanks & Appreciation from the Department of Sociology, *
College of Arts, University of Baghdad for the Participation in the Conference
on Cultures & Religion's Dialogue … Prospective Visions for Peaceful Living
in Iraq, February 15th - 16th 2014
A Letter of Thanks & Appreciation from the Dean of the College of *
Education for Women for Participation in the College Forum on Youth &
Globalization … Concern for Identity & Choices for Empowerment, April
17th 2014
A Letter of Thanks & Appreciation from Social Studies Department, Bait Al *
Hikma in collaboration with the Writers Association for the Participation in
the Annual Conference on Environment, Human Being, Society: Dialectic
Relation, September 17th – 18th 2014
Thanks & Appreciation from the Dean of the College of Arts, University of *
Baghdad for the participation in the Professional Symposium entitled,
Genocide in Iraq: The Historical Dimensions & Their Psychological and
Sociological Impact, October 23 2014
Thanks & Appreciation from the Dean of the College of Arts, University of *
Baghdad for working in the examination committee for the school year 2013 –
2014, October 27th 2014
A Letter of Thanks & Appreciation from the Dean of the College of Arts, *
University of Wasit for the Participation in the Forum on Imam Hussein
Unite Us, November 19th – 20th 20 2014

A Letter of Thanks & Appreciation from the Head of Bait al Hikma for the *
Participation in the Forum on Sociology of Social Movement in Iraqi Society,
November30th 2014
A Letter of Thanks & Appreciation from the Dean of the College of Arts, *
University of Mustansiriya for the Participation in the Forum on Sociology of
Social Movement in Iraq, November 30th 2014
A Letter of Thanks & Appreciation from the Dean of the College of Arts, *
University of Baghdad, for participation in the College Conference on
Women's Rights, April 26th 2015
A Letter of Thanks & Appreciation from the Dean of the College of Arts, *
University of Baghdad for participating in the Sociology Department
Conference on Youth in Iraq, May 5th 2015
A Letter of Thanks & Appreciation from the Armenian Church for the *
participation in the International Conference on Armenian Genocide, May
23rd 2015
A Thanks & Appreciation Certificate from Minister of Ministry of Higher *
Education and Scientific Research for getting the award of Social Sciences,
Sociology, October 2015
A Letter of Thanks & Appreciation from the Dean of the College of Arts for *
the participation in directing the Competition Exam for Graduate Students in
Sociology Department, December 8th 2015
A Thanks & Appreciation Certificate from the Dean of the College of Arts *
for the participation in the Conference on Genocide, December 9th 2015
A Thanks & Appreciation Certificate from the Iraqi Japanese Forum for the *
participation in a research, December 13th – 16th 2015
A Thanks & Appreciation Certificate from the Dean of the College of Arts, *
University of Baghdad for participation in the Sociology Department
Conference on Graduate Studies, March 14 2016
A Thanks & Appreciation Certificate from the Dean of the College of Arts, *
University of Baghdad for Having the Award of Social Sciences, Ministry of
Higher Education, in the College Day, March 22 2016
A Letter of Thanks & Appreciation from the Dean of the College of Arts, *
University of Al Qadissiya for the participation in the defense committee of a
master thesis on Islamic Curriculum in High schools, March 14 2016
A Letter of Thanks & Appreciation from the Office of the Ministry of Higher *
Education & Scientific Research for sending a copy of an edited Book by me
and a colleague entitled Ali Alwardi: Various Visions, Feb 8th, 2016
A Letter of Thanks & Appreciation from the Dean of the College of Arts, *
University of Al Mustansiriya for sending a copy of an edited Book by me and
a colleague entitled Ali Alwardi: Various Visions, Feb 8th, 2016

A Letter of Thanks & Appreciation from the Dean of the College of Arts, *
University of Wasit for sending a copy of an edited Book by me and a
colleague entitled Ali Alwardi: Various Visions, Feb 8th, 2016
A Thanks & Appreciation Certificate from the Dean of the College of Arts, *
University of Hamah lakhadar in Al Wad, Algeria for giving a lecture
entitled, The Reality and Prospects of Social Sciences in the Arab World
Under Current International Challenges, April 20th 2016
A Letter of Thanks & Appreciation from the Dean of the College of Arts, *
University of Baghdad for Efficient Participation in Giving Consultations &
Experts for the College, May 25th 2016
A Letter of Thanks & Appreciation from the Dean of the College of Arts, *
University of Baghdad for the Participation in the Council of Experts of the
College, May 2016
A Thanks & Appreciation Certificate from the President of University of the *
Qar for the Participation in the Forum on the Marshes between Decline &
Maintenance, organized by Sociological Studies Department in Bait Al Hikma
& Sociology Department, College of Arts, University of The Qar, August 15th,
2016
A Thanks & Appreciation Certificate from the President of Bait Al Hikma *
for the Participation in the Forum on the Marshes between Decline &
Maintenance, organized by Sociological Studies Department in Bait Al Hikma
& Sociology Department, College of Arts, University of The Qar, August 15th,
2016
A Shield of Appreciation from Bait Al Hikma for the Participation in the *
Forum on the Marshes between Decline & Maintenance, organized by
Sociological Studies Department in Bait Al Hikma & Sociology Department,
College of Arts, University of The Qar, August 15th, 2016
A Letter of Thanks & Appreciation from the General Secretary of Council of *
Trustees in Bait Al Hikma for Chairing the Second Round of Forum on the
Marshes in Iraq between Decline & Maintanance, in cooperation between
Social Studies Department in Bait Al Hikma and University of The Qar, July
15th, 2016
A Letter of Thanks & Appreciation from the General Secretary of Council of *
Trustees in Bait Al Hikma for Chairing the Forum on the Role of Religious
Establishments & Civil Society Organizations to support the Displaced people
by Social Studies Department in Bait Al Hikma, September18th, 201
A Letter of Thanks & Appreciation from the General Secretary of Council of *
Trustees in Bait Al Hikma for participating in a research entitled,
“Methedology of Ali Alwardee”, in the honorary Forum on Ali Alwardee by
Social Studies Department in Bait Al Hikma, September 21st, 2016
A Certificate of Thanks & Appreciation for my role to enrich the literally & *
cultural movement in Iraq, The Union of Iraqi Writers, Oct 16th 2016

A Letter of Thanks & Appreciation from Presidency of U. of Baghdad in *
association with Dr. Mahmood Al Qaisee for the editing of the book entitled,
)Ali Alwarde: Various Points of Views in (OBUS
A Letter of Thanks & Appreciation from the Dean of the College of Arts, *
University of Baghdad for Supervision on a Dissertation entitled, “Genocide
in Iraq: A Sociological Study”, January 2017
:Professional Experiences
Membership in the Consulting Team, College of Arts, University of *
Baghdad, 2002 – 2003
Secretary of the Sociology Department, College of Arts, University of *
Baghdad, 2002 – 2003
Secretary of Graduate Students, Sociology Department, College of Arts, *
University of Baghdad, 2013 – 2015
Head of Supervising Committee of the Series of the College of Arts Book, *
College of Arts, University of Baghdad, 2014 to the present
Membership in the Expert Committee, College of Arts, University of *
Baghdad, 2014 to the present
Head of Supervising Committee for Applying for the Chair of UNESCO *
On Genocide, 2015
Editor- in- Chief for the Electronic College of Arts Journal, 2015*
Head of Professional Committee for the Conference on Genocide, 2015*
Secretary of the “Capacity Building Project” with Dr. Nawala Al *
Mutawallee, College of Arts, University of Baghdad with Bolonga University,
Italy
:).Membership ( journal , scientific comities , etc
Iraqi Association of Social Science, since 1992*
Teachers’ Association in Iraq, since 1992*
Arab Sociological Association, since 1992*
Member of the Academic Freedom Program in Iraq founded originally in *
Amsterdam. Holland, since 2008

Member in the Consultation Team, Social Studies Department, Bait Al *
Hikma, Baghdad, Iraq since 2014
Member in the Board of Institutionalization for the Center of Critic & *
Enlightenment for Humanities, Kuwait since 2015
A member of consulting editorial committee of Social Studies, Bait Al *
Hikma, 2015 to present
:.Total number of supervised Graduate students
graduation researches )04( & )58(
.:Total number of Graduate Examining committees
)11(

