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 ج .عادات وتقاليد الزوااملاجستري /  عنوان رسالة املاجستري وأطروحة الدكتوراه

دور القيم واملواقف يف تكوين الدكتوراه / 

 العالقات االجتماعية 

دور اهلندسة االجتماعية يف تنظيم  (1) عنوان البحوث العلمية املنشورة

 اجملتمع .

 القيم وعلم اجتماع املعرفة . (2)

 التنظيم االجتماعي واجلرمية . (3)

التعليم والتنمية املستندامة  يف الوطن  (4)

 العربي.

ية يف الدولة العثمانية التطورات السياس (5)

 بعد اعادة العمل بالدستور .

 الفقر والظلم واإلرهاب يف العامل العربي (6)

 املخدرات األسباب واآلثار. (7)

أسباب تدني املستوى العلمي والثقايف  (8)

 للشباب اجلامعي .

 مصادر القوة يف التنظيم اجلامعي . (9)

 مقارنة نظرية . –تعدد الزوجات  (11)

الوافدة  األبعاد االجتماعية للعمالة (11)

 )مشرتك(



 اآلثار االجتماعية لبطالة رب األسرة . (12)

املرأة العراقية واشكالية التعليم والتنمية  (13)

 وسوق العمل .

التنوع األثين والتعايش السلمي يف  (14)

 كركوك أمنوذجًا. –العراق 

 مظاهر التنوع الثقايف يف العراق . (15)

العالقات االجتماعية للتنوع الثقايف يف  (16)

 العراق .

 االجتماعية للممرضة العراقيةاملشكالت  (17)

 ال يوجد عنوان الكتب املؤلفة واملرتمجة

  14 كتب الشكر والتقدير

 مقررية قسم علم االجتماع  املناصب اإلدارية اليت تقلدها

ذكر العضوية يف هيئات حترير اجملالت العلمية 

 والفرق االستشارية

 خبري يف وزارة العمل والشؤون االجتماعية 

إلمجالي لإلشراف على طلبة الدراسات العدد ا

 العليا
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 47 العدد اإلمجالي للمشاركة يف املناقشات

 

 

 

 



 

Prof.Dr. Iftikhar Zaki olaiwi Name and academic Title 

Sociology / science organization 

meeting 

Specialization (Major & 

Minor) 

fzakiso@yahoo..com Email 

MA thesis  / Customs and traditions of 

marriage. 

Ph.D dissertation/ The role of values 

and attitudes in the formation of 

social relationships 

Titles of MA thesis & Ph.D 

dissertation 

(1) The role of social engineering in 
the organization of society. 
(2) values and the sociology of 
knowledge. 
(3) social organization and crime. 
(4) Almstndamh education and 
development in the Arab world. 
(5) political developments in the 
Ottoman Empire after the restoration 
of the constitution. 
(6) poverty, injustice and terrorism in 
the Arab world 

(7) the drug causes and effects. 
(8) The reasons for the low scientific 
and cultural for young university level. 
(9) sources of power in the university 
regulation. 
(10) polygamy - compared to theory. 
(11) the social dimensions of 

Titles of Published Research  



expatriate workers (joint) 

(12) social impact of unemployment 
head of the family. 
(13) Iraqi women and problematic 
education, development and the labor 
market. 
(14) ethnic diversity and peaceful 
coexistence in Iraq - Kirkuk model. 
(15) the manifestations of cultural 
diversity in Iraq. 
(16) social relations of cultural 
diversity in Iraq. 
(17) social problems of the Iraqi nurse 

-  Titles of Published Books 

(Authored &Translated 

Books) 

14 Letters of Appreciation & 

Recognition. 

Decisions Department of Sociology Professional Experience 

An expert at the Ministry of Labour 

and Social Affairs 

Membership (Journals, 

Scientific committees, etc.) 

12 Total Number of Supervised 

Graduate Students.  

47 Total Number of Graduate 

Examining Committees. 

 


