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األسرة والقرابة ووضع اطروحة الدكتوراه: -1 عنوان رسالة املاجستري وأطروحة الدكتوراه

دراسة ميدانية يف  –املرأة يف جمتمع متغري 

 . االجتماعية االنثروبولوجيا

اثر التكنولوجيا يف القيم  رسالة املاجستري: -2

مقارنة بني دراسة ميدانية  –والعادات االجتماعية 

 املدينة والريف

 عنوان البحوث العلمية املنشورة
منشور  –مظاهر التغري يف األسرة العربية املعاصر-1

يف جملة العلوم االجتماعية، اجلمعية العراقية للعلوم 

 .2002االجتماعية، بغداد، 

 –التواصل االجتماعي والثقايف من منظور إعالمي  -2

 –ث إعالمية حبث مقبول للنشر يف جملة حبو

 طرابلس.

اجلهاز املرئي والتنشئة االجتماعية يف األسرة  -3



حبث منشور يف جملة البحوث  –العربية املعاصرة 

(، السنة 22، 22اإلعالمية، العدد املزدوج، ) 

 ، طرابلس، ليبيا.2002العاشرة، 

القرن الواحد والعشرون... صراع ام حوار ثقايف  -2

لة الدراسات، العدد بني األمم، حبث منشور يف جم

 ، طرابلس .2002العاشر، 

البطالة واالحنراف السلوكي يف اجملتمع العراقي  -5

)الواقع واملعاجلات( مقبول للنشر يف دراسات 

 .2002اجتماعية، بيت احلكمة، بغداد 

الدميقراطية وحقوق اإلنسان ودورهما يف التنمية  -6

جملة املستدامة يف املنطقة العربية، حبث منشور، 

 . 2002دراسات اجتماعية، بيت احلكمة، 

البيئة االجتماعية يف منطقة االهوار حبث منشور  -2

، 27يف جملة كلية اآلداب، جامعة بغداد، العدد 

2002 . 

املرأة والفقر يف املناطق املهشمة )دراسة ميدانية(،  منشور يف  -2

 .كلية اآلداب، جامعة بغداد 2007،  71االداب ، العدد جملة

الوضع االجتماعي واحلركة األدبية يف والية  -7



كتاب صدر  بغداد بالعهد العثماني.حبث منشور ضمن

   2002يف تركيا /عن منظمة االسكا، 

النظام العشائري وطبيعة النزاع يف حمافظة -10

، حبث يف االنثروبولوجيا االجتماعية على االنيار

جملة بعض مناطق العشائر الساخنة،حبث منشور يف 

العلوم االجتماعية ، تصدر عن مجعية علم االجتماع 

 2012،    2،العدد

بنية القبيلة والتغريات اليت طرأت عليها ، -11

حبث انثروبولوجي عن النظام القبلي يف حمافظة 

االنبار، جملة االداب، كلية االداب ، جامعة 

 .   2012، سنة  101بغداد، العدد 

، حبث سوسيو اجلالية العراقية يف مصر-12

اكتوبر بالقاهرة. 6انثروبولوجي يف مدينيت  نصر و

حبث منشور يف جملة االداب، كلية االداب ، 

 .2012،سنة 77جامعة بغداد،العدد

ثنائية البداوة واحلضارة وانعكاسها على -13

الشخصية العراقية، حبث يف االنثروبولوجيا 

االجتماعية، عن اشكالية العالقة بني القبيلة 

ولة، حبث منشور يف جملة العلوم االجتماعية ، والد

،     6تصدر عن مجعية علم االجتماع ،العدد 

2013. 

    

 عنوان الكتب املؤلفة واملرتمجة
الدولة واجملتمع يف العراق،قراءة مشاركة يف كتاب 

، مكتبة الرافدين، الراهن واستشراق املستقبل

 2016بريوت،



 كثرية كتب الشكر والتقدير

 اليت تقلدها اإلداريةاملناصب 
 2015، وريئس اللجنة الثقافية يف كلية االداب، 

ذكر العضوية يف هيئات حترير اجملالت العلمية 

 والفرق االستشارية

مدير حترير جملة كلية االداب / جامعة  

 2002بغداد،

 العدد اإلمجالي لإلشراف على طلبة الدراسات العليا
 رسالة واطروحة 15

 اإلمجالي للمشاركة يف املناقشات العدد
 20اكثر من  
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Name and academic Title 

Anthropology ,  Social Anthropology and 

Political anthropology                                   

           

Specialization (Major & Minor) 

abdmashal@yahoo.com Email 

 Family and kinship and the status of 

women in a changing society-study in 

socio-anthropology. ( doctoral thesis)  

2. Influence of technology in values and 

Titles of MA thesis & Ph.Ddissertation 



social habits – field study comparison 

between city and country (thesis of 

Master). 

 

1- Manifestations of change in the 

Arab family Contemporary 

published in the Journal of Social 

Sciences, the Iraqi Association of 

Social Sciences, Baghdad .2002. 

2- Social and cultural 

communication from a media 

perspective - research accepted for 

publication in the Journal of Media 

Research - Tripoli .2002 

4- Twenty-one-century conflict ... or 

a cultural dialogue between 

nations, research published in the 

Journal of Studies, Volume X, 2002 

Tripoli. 

   6-Democracy, human rights and 

their role in sustainable 

development in the Arab region, 

Titles of Published Research  



research publication, Journal of 

Social Studies, the House of 

Wisdom 0.2008. 

   7-social environment in the marsh 

area research published in the 

Journal of the Faculty of Arts, 

University of Baghdad, Issue 

79.2007. 

  8- Women and poverty in 

marginalized areas (Case Study), 

published in Cilhaladap, No. 

91.2009 Faculty of Arts, University 

of Baghdad. 

  9-social status and literary 

movement in the state of Baghdad 

Covenant Alosmana.bges Published 

in a book published in Turkey / 

Organization of Alaska 0.2008 

  1 0-tribal system and the nature of 

the conflict in the province Alanyar, 

research in the social anthropology 

at some hot tribal areas, research 



published in the journal Social 

Science, published by the Society of 

Sociology, No. 2.2012 

11-structure of the tribe and the 

changes in them, search for 

anthropological tribal system in 

Anbar province, Journal of Arts, 

Faculty of Arts, University of 

Baghdad, No. 101, 2012. 

 12-Iraqi community in Egypt, 

search socio anthropological victory 

in the cities of Oct. 6 in Cairo. 

Research published in the Journal of 

Arts, Faculty of Arts, University of 

Baghdad, Issue 99, 2012 

  

  13-bi-nomadic civilization and its 

impacts on the Iraqi personality, 

research in the social anthropology, 

from the problematic relationship 

between the tribe and the state, 

research published in the journal 



Social Science, published by the 

Society of Sociology, No. 6.2013 

Participation in the book of state 

and society in Iraq, read the current 

and future Orientalism, Rivers 

Library, Beirut,  2016.                         

                               

Titles of Published Books(Authored 

&Translated Books) 

a lot Letters of Appreciation & Recognition. 

   Chairman of the Cultural 

Committee at the Faculty of Arts / 

University of Baghdad, 2015.            

Professional Experience 

Managing editor of the Journal of 

Arts / Faculty of Arts / Baghdad 

University, 2008 

Membership (Journals, Scientific 

committees, etc.) 

  15 message and thesis Total Number of Supervised Graduate 

Students.  

 More than 20 Total Number of Graduate Examining 

Committees. 

 

 

 


