
 ــة اآلدابيـرة العلميــة لتدريسيي كليـــالس

 ا.د. فهيمه كريم رزيج  االسـم واللقب العلمي

 علم االجتماع  –علم االجتماع  التخصص العام والدقيق

 اإلليكرتونيالربيـد 
Fka41@yahoo.com 

املاجستري : اآلثار االجتماعية هلجرة العمالة  عنوان رسالة املاجستري وأطروحة الدكتوراه

دراسة ميدانية  –األجنبية إىل اخلليج العربي 

 يف دولة الكويت .

دراسة  –الدكتوراه : التصنيع واجلرمية 

 ميدانية يف بغداد 

 منفصل  دي سي كثرية وضعت يف  عنوان البحوث العلمية املنشورة

 املرأة العراقية:جدلية التمكني والتكوين. -1 عنوان الكتب املؤلفة واملرتمجة

معجم مصطلحات ومفاهيم علم االجتماع  -2

 اجلنائي .

 التعليم . تشجيع الفتيات لالخنراط يف  -3

 التصنيع واجلرمية . -4

 



 عميد 24 –رئيس جامعة   4  -وزير  3  كتب الشكر والتقدير

 التدريس فقط اليت تقلدها اإلداريةاملناصب 

العضوية يف هيئات حترير اجملالت العلمية ذكر 

 والفرق االستشارية

 خبرية يف منظمة جمتمع مدني  -1

عضوه فريق عمل إسرتاتيجية  -2

 النهوض باملرأة .

 ماجستري 13 العدد اإلمجالي لإلشراف على طلبة الدراسات العليا

 دكتوراه 9

 مناقشة 43 العدد اإلمجالي للمشاركة يف املناقشات

 

 

    Pro .dr. Faheema kareem Razij Name and academic Title 

Sociology---criminology Specialization (Major & Minor) 

Fka41@yahoo.com Email 

 

M: The social effects of the 

migration of foreign workers to the 

Arabian  Gulf- A field study in 

Titles of MA thesis & Ph.Ddissertation 



Kuwait. 

Ph.  : Manufacturing and crime – A 

field study in Baghdad .  

  Many put in separate CNN DVD . Titles of Published Research  

1-Iraqi women argumentative 

configuration and 

empowerment  

2- Glossary Terms aware of the 

criminal Meeting . 

3- Encourage girls to get 

involved in education  . 

4- Manufacturing and Crime.   

Titles of Published Books(Authored 

&Translated Books) 

3 Minister   - -  4 Rector       --   Dean  24    Letters of Appreciation & Recognition. 

Only university  teaching          Professional Experience 

1-An expert in civil society organization  

2- Member of the working group the 

Advancement of women strategy.  

Membership (Journals, Scientific 

committees, etc.) 

13    M   

9   PH   

Total Number of Supervised Graduate 

Students.  

43 Total Number of Graduate Examining 

Committees. 

 

 

 


