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 املدرس الدكتور علي طاهر ناصر احلمود االسـم واللقب العلمي

 علم االجتماع السياسي –علم االجتماع  التخصص العام والدقيق

  اإلليكرتونيالربيـد 
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رسالة املاجستري: اهلوية الوطنية يف  عنوان رسالة املاجستري وأطروحة الدكتوراه

منظور اإلنسان العراقي املعاصر: دراسة 

 ميدانية يف مدينة بغداد

الدكتوراه: شيعة العراق وبناء اطروحة 

 الدولة واألمة: دراسة اجتماعية ميدانية

سوسيولوجيا اإلحتجاج: دراسة يف  عنوان البحوث العلمية املنشورة

 13حركة االحتجاج املدني يف العراق 

 5132حزيران 

كتاب: "العراق: من صدمة اهلوية اىل  عنوان الكتب املؤلفة واملرتمجة

 صحوة اهلويات"

mailto:alitahernaser@coart.uobaghdad.edu.iq
mailto:alitahernaser@coart.uobaghdad.edu.iq
mailto:alitahernaser@hotmail.com
mailto:alitahernaser@hotmail.com


ة: "العوملة واررها عل  اهلوية ترمج

 والثقافة االيرانية"

مشاركة يف كتاب: "املنظور الثقايف 

 للعنف ضد املرأة يف العراق"

مشاركة يف كتاب: "موسوعة العزاء 

 الشيعي"

 مشاركة يف كتاب: "نتسامح لنحيا"

كتاب قيد الطبع: "مجرة احلكم: 

التجربة الشيعية يف بناء الدولة  خماضات

 " 5111واألمة العراقية بعد 

 4 كتب الشكر والتقدير

 بال اليت تقلدها اإلداريةاملناصب 

ذكر العضوية يف هيئات حترير اجملالت العلمية 

 والفرق االستشارية

كلية  –سكرتري حترير جملة اآلداب 

 اآلداب جبامعة بغداد

 بال طلبة الدراسات العليا العدد اإلمجالي لإلشراف عل 



 بال العدد اإلمجالي للمشاركة يف املناقشات

 

 

Lecturer. Dr. Ali. T. Alhammood   Name and academic Title 

Sociology, Political sociology Specialization (Major & Minor) 

coart.uobaghdad.edu.iqalitahernaser@ 

alitahernaser@hotmail.com 

Email 

MA thesis: National identity in the 

view of contemporary Iraqi citizen: 

a field study in the city of Baghdad 

Ph.D dissertation: Iraq's Shiites and 

state-building and nation-building: 

A Sociological field Study 

Titles of MA thesis & Ph.D dissertation 

The sociology of protest: A Study in 

the civil protest movement in Iraq 

June 31, 2015 

Titles of Published Research  

-Book: "Iraq: from the identity 

shock to the awakening of 

identities" 

 

-Translation: "Globalization and its 

Titles of Published Books (Authored 

&Translated Books) 
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impact on the Iranian identity and 

culture" 

-Participate in the book: "cultural 

perspective of violence against 

women in Iraq" 

-Participate in the book: 

"Encyclopedia of the Shiite 

mourning". 

-Participate in the book: "tolerate 

to live" 

-Book in print: "cinder of power: 

Fords Shiite experience in building 

the Iraqi state and the nation after 

2003" 

4 Letters of Appreciation & Recognition. 

non Professional Experience 

Secretary editor of Arts - Faculty of 

Arts, University of Baghdad 

Membership (Journals, Scientific 

committees, etc.) 

non Total Number of Supervised Graduate 

Students.  

non Total Number of Graduate Examining 

Committees. 

 



 

 


