
 

 

 

 

 

 

 

 سول مطلق دمحمر لدكتور العلمية ل السيرة
      أ. م. د. رسول مطلق دمحم    االسـم واللقب العلمي

 علم االجتماع/ الخدمة االجتماعية التخصص العام والدقيق

 san.iraq@yahoo.com البريـد اإلليكتروني

اإلرهابي لدى المواطن صورة    عنوان رسالة الماجستير: عنوان رسالة الماجستير وأطروحة الدكتوراه
 -دراسة ميدانية في مدينة بغداد–العراقي 

الكلفة االجتماعية للنزاع في عنوان أطروحة الدكتوراه:
 -دراسة ميدانية في مدينة بغداد–المجتمعات المأزومة 

 

الشباب العراقي فرصة أم تحد للتنمية االجتماعية  -1 عنوان البحوث العلمية المنشورة
 / الجامعة المستنصرية(.)مجلة كلية اآلداب

المجتمع العراقي متعددون في وحدة قلقة )مجلة  -2
الدراسات االجتماعية/بيت الحكمة/ بغداد( الفساد: 
ثقافة أم ثقافة مضادة؟: بحث تأصيلي في جذور 
الثقافة العربية واإلسالمية )مشترك( )مجلة إحياء 

 التراث العلمي والعربي/ جامعة بغداد(.
فوضى االحتالل وعشوائية الحرب المجتمعية:  -3

البناء)مجلة العلوم التربوية والنفسية/ جمعية علم 
 النفس/ جامعة بغداد(.

التنوع االثني في المجتمع العراقي: سوسيولوجيا  -4
التعدد في الوحدة )مجلة كلية اآلداب/ جامعة 

 بغداد(.
التداعيات االجتماعية ألزمة احتالل نينوى)دراسة  -5

دراسات اإلستراتيجية/ تحليله: مركز النهرين لل
 مستشارية األمن الوطني(.

التعدد أالثني في المجتمع العراقي الجهة: المؤتمر  -6
 الدولي لكلية اآلداب/ وزارة الثقافة.

دور التنمية في رسم خرائط القيم في المجتمع    -7



 

 

 

 

 

 

 

الجهة: المؤتمر السنوي لكلية اآلداب/ جامعة 
 واسط.

هة: وزارة الج  المخدرات: قاتلة مع سبق اإلصرار -8
 الثقافة/ البيت الثقافي في مدينة الصدر.

اثر المخدرات على الشباب الجهة: مجلة  -9
 أكاديميون/ مؤسسة النخب األكاديمية.

المحددات االجتماعية لظاهرة التطرف وتأثيرها  -11
على الشباب: مؤسسة النخب والكفاءات الوطنية/ 

 بغداد.
اإلرهاب: قراءة في األفكار واالعترافات: جامعة  -11

 كربالء/ مركز الدراسات االستراتيجي.
مصطلحات ومفاهيم اإلرهاب، شبكة االنترنت،  -12

 موقع مركز الحضارية للدراسات والبحوث.
دراسات في اإلرهاب، شبكة االنترنت، موقع  -13

 مركز الحضارية للدراسات والبحوث.
االجتماعية، التنمية االجتماعية والسياسة  -14

شبكة االنترنت، موقع مركز الحضارية للدراسات 
 والبحوث.

الدين والحيز االجتماعي: المنتمي والالمنتمي  -15
)مقاربة لدور الدين في فكر العمة االصفي()بحث 

 مشترك، مؤتمر كلية اآلداب/ جامعة بغداد(.
الجهد المجتمعي المطلوب لمواجهة اإلرهاب،  -16

داب/ جامعة بغداد بحث مشترك، مؤتمر كلية اآل
 بالتعاون مع جامعة بيام نور اإليرانية/ طهران(.

17-  
بصمات الفوضى:  -2الكلفة االجتماعية للنزاع.  -1 عنوان الكتب المؤلفة والمترجمة

علم االجتماع:  -3ارث االحتالل األمريكي )مشترك(. 
إرهابيون: اعترافات اللحظة  -4مقدمة تعريفية)مشترك(. 

التقرير االستراتيجي الوطني لعام  -5 األخيرة )مشترك(.



 

 

 

 

 

 

 

 : )مشترك(2114
 

( وزير التعليم 3( وزير )1(  رئيس وزراء )21العميد ) كتب الشكر والتقدير
(1.) 

 أستاذ جامعي المناصب اإلدارية التي تقلدها

 عضو في خلية األزمة. -1 ذكر العضوية في هيئات تحرير المجالت العلمية والفرق االستشارية
 خلية اإلرشاد والدعم النفسي. عضو في -2
عضو في لجنة متابعة تنفيذ توصيات مكافحة  -3

 اإلرهاب.
مستشار في عدد من الوزارات والمؤسسات   -4

 األمنية.
عضو في فريق إعداد اإلستراتيجية الوطنية   -5

 لمكافحة الفساد.
 عضو اتحاد الكتاب والصحفيين العراقيين. -6
 عضو الجمعية العراقية للعلوم االجتماعية. -7
 عضو نقابة المعلمين العراقيين. -8

 

 ( طالب ماجستير1) العدد اإلجمالي لإلشراف على طلبة الدراسات العليا

 ( مناقشات8عدد المناقشات: ) العدد اإلجمالي للمشاركة في المناقشات
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
Dr. Rasool Mutlak Mohammed 

 
Rasool Mutlak Mohammed Name and academic Title 
Sociology- social work  Specialization (Major & Minor) 

san.iraq@yahoo.com 
Email 

Terrorist image of the Iraqi citizen, a field study in the city of Baghdad Titles 
of MA thesis  
The social cost of the conflict in communities in crisis a field 

 study in the city of Baghdad Titles of Ph. Dissertation 
 1 .Iraqi youth or limit the opportunity for Social Development (Journal of the 

Faculty of Arts / University of Mustansiriya.) 
2 .Iraqi society in a multi-unit concerned (Journal of Social Studies / House of 

Wisdom / Baghdad ) 
3 .Corruption: culture or counter culture ?: Search Toesela at the root of the Arab 

and Islamic culture (joint) (Journal of the revival of scientific heritage and the 
Arab / University of Baghdad). 

4 .communal war: the chaos of th occupation and random construction (Journal 
of Educational and Psychological / Association of Science Psychology / 
University of Baghdad). 5.The ethnic diversity of Iraqi society: the sociology of 

diversity in unity (Journal of the Faculty of Arts / University of Baghdad.) 
6.The social implications of the crisis of the occupation of Nineveh (the study 

analyzed: Mesopotamia Center for Strategic Studies / Chancellery of national 
security.) 

7.multi-ethnicity in the Iraqi society: the International Conference of the Faculty 
of Arts / Ministry of Culture. 



 

 

 

 

 

 

 

8.role of development in drawing maps of values in the society: Annual 
Conference of the Faculty of Arts / University of Wasit. 

9.Drugs: lethal premeditated Site: Ministry of Culture / Cultural House in Sadr 
City. 

11.Effect of the drug on the young side: Journal of academics / academic elite 
institution. 

11.Social determinants of the phenomenon of extremism and its impact on young 
people: national elites and competencies / Baghdad institution. 

12.Terrorism: read the thoughts and confessions: Karbala University / Center for 
Strategic Studies. 

 13.Terms and concepts of terrorism, the Internet, the cultural center for studies 
and research site. 

14.Studies in terrorism, the Internet, the cultural center for studies and research 
site. 

15.Social Development and Social Policy, the Internet, the cultural center for 
studies and research site. 

16.religion and social space: belonging and Allamntmi (approach to the role of 
religion in the thought of Aunt Alasfi) (joint research, the Conference of the 

Faculty of Arts / University of Baghdad.) 
17.community effort required to confront terrorism, joint research, the 

Conference of the Faculty of Arts / University of Baghdad in cooperation with 
Payam Noor Iran / Tehran University). Titles of Published Research 

 .1.The social cost of the conflict. 
 2 .fingerprints of chaos: the legacy of the American occupation (joint 

3 .Sociology: Introduction (joint.) 
 4 .terrorists: Confessions last minute (joint). 5. National Strategic Report 2014: 

(common)) Titles of Published Books(Authored &Translated Books) 



 

 

 

 

 

 

 

Dean (12) Prime Minister (2) Minister (3) The Minister of Education (2).
 Letters of Appreciation & Recognition. 

Years(10) Professional Experience 
1  .a member of the crisis cell  

2.member of the Guidance cell and psychological support   . 
 

 3.member of the committee monitoring the implementation of the 
recommendations of the fight against terrorism. 

 4.adviser in a number of ministries and security institutions. 
5.Member in the preparation of the national strategy to combat corruption team. 

 6.member of the Federation of Iraqi writers and journalists. 
7.member of the Iraqi Association of Social Sciences. 

8.Member of the Iraqi teachers union Membership (Journals, Scientific 
committees, etc). 

2)) Total Number of Supervised Graduate Students . 
(8) Total Number of Graduate Examining Committees. 

 


