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Teacher. Mayada Ahmed 

Abdulrahman Aljeda 
Name and academic Title 

Sociology / Political Sociology Specialization (Major & Minor) 

mayadaaljeda@yahoo..com Email 

MA thesis  / Astosmalr problem of 

leisure time when university 

students - a field study in the 

University of Baghdad 

Ph.D dissertation/ Political 

socialization and their relationship 

to the values prevailing in Iraqi 

society - the study of analytic 

theory in political sociology 

Titles of MA thesis & Ph.D 

dissertation 

1. Some negative phenomena 

with students of Arts College / 

University of Baghdad. 

2. globalization and the values of 

young people 

3. interactive relationship 

between sociology and social 

service. 

4. Islamic and socializing values. 

Titles of Published Research  



5. Violence against women in the 

international terms of reference - 

an analytical study (a joint 

research). 

6. manifestations of sectarianism 

in Iraq - a sociological study. 

7. raised turning political values in 

Iraq - an analytical study of the 

post-occupation. 

8. genocide (factoring and raised) 

sociological reading. 

9. indicators and the implications 

of the political conflict in Iraq = a 

field study in the provinces of the 

Middle Euphrates (joint research) 

10. slums in Tariq neighborhood. 

11. Human Development in Iraq. 

12. Young and cultural 

globalization (a joint research). 

13. Social policy in the light of new 

global variables. 

14. Social Policy and its 

relationship with extremism and 



terrorism. 

-  Titles of Published Books 

(Authored &Translated Books) 

Many lost most of Letters of Appreciation & 

Recognition. 

Graduate courses Professional Experience 

An expert in civil society 

organizations 

Membership (Journals, Scientific 

committees, etc.) 

15 Total Number of Supervised 

Graduate Students.  

38 Total Number of Graduate 

Examining Committees. 

 

 


