
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      سالم عبد علي مهوس رحيمة ألعبادي   د.:    ـم ـــــــــاالســ

  9191    : تاريخ الميـالد 

  أعزب    الحالة الزوجية :

 __________   دد األوالد  :ــعـــ

 مسلم     :   الديـــــــــــانة

       / الخدمة االجتماعيةعلم االجتماع:       صــالتـخـص

 أستاذ جامعي      :       الوظيفة

 أستاذ       الدرجة العلمية :

           جامعة بغداد –كلية اآلداب  –قسم االجتماع    :     عنوان العمل

 68069190800العمل   :         هاتف

      68868880980    :    الهاتف النقال

 Salam1997a@yahoo.com   : أاللكترونيالبريد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :أوالً : المؤهالت العلمية  
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 التاريخ ة ـــالكلي اجلامعة الدرجة العلمية

علم  بكالوريوس

 االجتماع /

 خدمة اجتماعية

 

 

 9109 اآلداب بغداد

 معل ماجستير

 االجتماع /

 خدمة اجتماعية

 8666 اآلداب بغداد

علم  دكتوراه

 / االجتماع

 خدمة اجتماعية

 8662 اآلداب بغداد

 _   _ _ أخرى

 

 :ثانياً : التدرج الوظيفي     

 

 

 

 

 :ثالثاً : التدريس الجامعي  

 

 الى –الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 8668 جامعة واسط –كلية اآلداب  رئيس قسم علم االجتماع 9

 8660 بغداد جامعة –كلية اآلداب  رئيس قسم علم االجتماع وكالة 8

مقرر قسم علم االجتماع للدراستين  2

 الصباحية والمسائية

 8660-8662 بغداد جامعة –ة اآلداب كلي

4 

 

 8/4/8692- 8/1/8660 جامعة بغداد–كلية اآلداب  رئيس قسم علم  االجتماع

 9/8/8692 جامعة بغداد–كلية االداب  رئيس لجنة الترقيات العلمية  9



 

 

 

 

 

 

 

 الى -من الفترة   الجامعة ة()المعهد / الكلي  الجهة ت

 8660_8666 بغداد االداب 1

 8660_8660 واسط االداب 2

 االن_8660 بغداد االداب 3

 8696 السليمانية العلوم االنسانية  4

 

 قمت بتدريسها التيرابعاً : المقررات الدراسية  

 

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

 3002 علم السكان علم االجتماع 1

/مادة مشرتكة اجتماع  علم االجتماع احلضري علم االجتماع 3

 وخدمة اجتماعية

 3002و3002

 3002 فكراجتماعي علم االجتماع 2

 3002و3002 اخلدمة االجتماعية-اجتماعي السن الثالثةضبط  علم االجتماع 2

 3002و3002و3002 مدخل علم االجتماع علم النفس 2

 3002 مدخل علم االجتماع الفلسفة 2

 3002و3002و3007و3002 جمتمع عراقي علم االجتماع 7

 3002 / اخلدمة االجتماعية مشكالت اجتماعية علم االجتماع 2

 اخلدمة االجتماعية–اسنة الثالثة  اإلجرامعلم  علم االجتماع 2

 

3007 

 3010-3002-3002 خدمة اجتماعيةدكتوراه  وتغريعوملة  علم االجتماع 10

 3010-3002-3002 خدمة اجتماعية / دكتوراه تنمية بشرية ماععلم االجت 11

 3010-3002-3002 خدمة اجتماعية جمتمع مدني/ ماجستري علم االجتماع 13

 3010-3002-3002 خدمة اجتماعية ماجستري اجتماعيه تشريعات علم االجتماع 12

خدمة  مناهج البحث االجتماعي / دكتوراه علم االجتماع 12

 اجتماعية

 جامعة السليمانية -3010



 

 

 

 

 

 

 

 جامعة السليمانية -3010 مناهج البحث االنثروبولوجي / دكتوراه علم االجتماع 12

 جامعة السليمانية -3010 خدمة اجتماعيةدكتوراه  ألعوملةسوسيولوجيا  علم االجتماع 12

 يةجامعة السليمان -3010 خدمة اجتماعية تنمية اجتماعية / دكتوراه علم االجتماع  17

 جامعة السليمانية -3010 علم اجتماع الرتبوي / دكتوراه علم االجتماع 12

 

 

 

 

 في مناقشتها تاشتركالتي  واالطاريح العلميةالرسائل خامساً : 

 

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

عالقةةة االنتمةةااات التقليديةةة بتحركةةات النةةا حين  9

 نة بغدادداخليا/ دراسة ميدانية في مدي

 علم االجتماعرسالة ماجستير/

 رئيس لجنة مناقشة

كلية االداب/ جامعة 

 بغداد

8696 

انهيةةار النمةةام السياسةةي فةةي العةةرات وانعكاسةةات   8

علةةى واقةةج الجريمة/دراسةةة ميدانيةةة فةةي دائةةرة 

 اإلصالح العراقية/محافمة بابل

  علم االجتماعرسالة ماجستير/

 

 مشرف

كلية االداب/ جامعة 

 بغداد

8661 

اآلسةةةةتراتيجية العسةةةةكرية ودورهةةةةا فةةةةي بلةةةةورة  2

 إستراتيجية اآلمن الوطني

كلية الدفاع رسالة ماجستير/

 الوطني

 عضو لجنة

 كلية الدفاع الوطني

8661 

بطالةةةةة الشةةةةباب / دراسةةةةة ميدانيةةةةة لعينةةةةة مةةةةن  4

 العاطلين عن العمل في مدينة بغداد

رسالة ماجستير/الخدمة 

 االجتماعية

 

 عضو لجنة

ة التربية للبنات/ كلي

 8661جامعة بغداد/

النمةةام القبلةةي والدولةةة فةةي المجتمةةج العراقةةي /  9

 دراسة ميدانية

 -علم االجتماعرسالة ماجستير/

 االنثروبولوجيا

 

 عضو لجنة

كلية االداب/ جامعة 

 بغداد

8696 

دور الةةةةدوافج الالمنطقيةةةةة للفعةةةةل فةةةةي الصةةةةراع  0

 داداالجتماعي/ دراسة ميدانية في مدينة بغ

 علم االجتماعرسالة ماجستير/

 

 عضو لجنة

 

كلية االداب/ جامعة 

 بغداد

8696 



 

 

 

 

 

 

 

العوامل االجتماعية والثقافية وأثرها فةي تكةوين  8

 شخصية المرأة العراقية

-رسالة ماجستير/علم االجتماع

 االنثروبولوجيا

 

 عضو لجنة

كلية االداب/ جامعة 

 بغداد

8668 

ودوره فةةةي  االكتشةةةاف المبكةةةر للسةةةلو  المشةةةكل 0

وقايةةة     األحةةدا  مةةن الجنوح/دراسةةة ميدانيةةة 

 في مدينة بغداد                

 -رسالة ماجستير/علم االجتماع

 الخدمة االجتماعية

 

 عضو لجنة

كلية االداب/ جامعة 

 بغداد

8660 

المنمومةةةةة االجتماعيةةةةة للمصةةةةابين با ةةةةطراب  1

 التوحد:دراسة ميدانية في مدينة بغداد

 ير/علم االجتماعرسالة ماجست

 

 رئيس لجنة

كلية االداب/ جامعة 

 بغداد

8661 

واقج حقوت الطفل فةي العةرات مةج التركيةز علةى  96

الحقوت الصةحية والتعليمية/دراسةة ميدانيةة فةي 

 مدينة بغداد

 -رسالة ماجستير/علم االجتماع

 الخدمة االجتماعية

 

 عضو لجنة

كلية االداب/ جامعة 

 بغداد

8668 

جتمةةاعي فةةي قضةةاا الطارميةةة /دراسةةة التغيةةر اال 99

 سوسيوانثروبولوجية

 -رسالة ماجستير/علم االجتماع

 االنثروبولوجيا

 

 عضو لجنة

كلية االداب/ جامعة 

 بغداد

8669 

األمةةن اإلنسةةاني ل سةةرة العراقيةةة فةةي تطبيقةةات  98

شةةبكة الحمايةةة االجتماعية/دراسةةة ميدانيةةة فةةي 

 مدينة بغداد

-عرسالة ماجستير/علم االجتما

 الخدمة االجتماعية

 

 عضو لجنة

كلية االداب/ جامعة 

 بغداد

8668 

االنفالت السلوكي )الفرهود( ظةاهرة تكةراره فةي  92

 المجتمج العراقي  

 رسالة ماجستير/علم االجتماع

 

 عضو لجنة

كلية االداب/ جامعة 

 بغداد

8669 

ممةةةةاهر السةةةةلو  االنحرافةةةةي بعةةةةد تغيرالنمةةةةام  94

( /دراسةة ميدانيةة 8662السياسي فةي العةرات )

 في مدينة الديوانية

 رسالة ماجستير/علم االجتماع

 

 عضو لجنة

كلية االداب/  869

 جامعة القادسية

8669 

الخصوبة السةكانية وعالقتهةا بةبعل المتغيةرات  99

 االقتصادية واالجتماعية

 رسالة ماجستير/علم االجتماع

 

 عضو لجنة

كلية االداب/ 

 جامعةالقادسية

8669 

تمرارية والتغيةةةر فةةةي العالقةةةات األسةةةرية / االسةةة 90

 دراسة ميدانية في مدينة بغداد

 رسالة ماجستير/علم االجتماع

 

 عضو لجنة

كلية االداب/ جامعة 

 بغداد

8669 



 

 

 

 

 

 

 

السياسةةةةة االجتماعيةةةةة واألمةةةةن اإلنسةةةةاني فةةةةي  98

 العرات/ دراسة اجتماعية تحليلية

دكتوراه/علم  أطروحة

 الخدمة االجتماعية -االجتماع

 

 شرفم

كلية االداب/ جامعة 

 بغداد

8696 

دكتوراه /علم  أطروحة قلعة صالح/ دراسة انثروبولوجية اجتماعية 90

 االنثروبولوجيا  -االجتماع

 

 عضو لجنة

كلية االداب/ جامعة 

 بغداد

8696 

 

جدلية الهوية ومفهوم المواطنة/ دراسة تحليلية  91

 إلشكالية الوالا واالنتماا في العرات الراهن

طروحة دكتوراه /علم ا

 االجتماع

 

 عضو لجنة

كلية االداب/ جامعة 

 بغداد

8661 

القةةيم الثقافيةةة وتلةةو  البيضةةة الحضةةرية / دراسةةة  86

 ميدانية انثروبولوجية في مدينة كركو 

دكتوراه /علم  أطروحة

 االنثروبولوجيا -االجتماع

 

 عضو لجنة

كلية االداب/ جامعة 

 بغداد

8661 

 

ترسةةةةيخ األمةةةةن االجتمةةةةاعي  دور الجامعةةةةة فةةةةي 89

للشباب/دراسةةةةة ميدانيةةةةة فةةةةي جامعةةةةات اقلةةةةيم 

 كردستان 

اطروحة دكتوراه /علم 

 االجتماع

 

 عضو لجنة

كلية العلوم 

االنسانية/جامعة 

 8660السليمانية/ 

 
واقج الخدمة االجتماعية في المؤسسة التربوية/  88

 دراسة ميدانية في مدينة بغداد 

دكتوراه /علم  أطروحة

 الخدمة االجتماعية-عتمااالج

 

 عضو لجنة

كلية االداب/ جامعة 

 بغداد

8696 

 

دكتوراه /علم  أطروحة أطفال الشوارع /دراسة ميدانية في مدينة بغداد 82

 الخدمة االجتماعية-االجتماع

 

 عضو لجنة

كلية االداب / جامعة 

 بغداد

8696 

96 
وظائف المزارات الدينية / دراسة انثروبولوجية  84

 افمة السليمانيةفي مح

اطروحة دكتوراه /علم 

 االنثروبولوجيا-االجتماع

 

 عضو لجنة

كلية العلوم 

االنسانية/جامعة 

 8696السليمانية/ 

6 

دور التخطةةيط االجتمةةاعي فةةي إعةةادة بنةةاا الةةنمم  89

االجتماعيةةةةة والحضةةةةرية المتصةةةةدعة /دراسةةةةة 

 ميدانية في مدينة السليمانية

اطروحة دكتوراه /علم 

 االجتماع

 

 عضو لجنة

كلية العلوم 

االنسانية/جامعة 

 8696السليمانية/ 

 

دور العولمةةةةةةةةة فةةةةةةةةي التحةةةةةةةةدي  الحضةةةةةةةةاري  80

واالجتمةةاعي للمةةدن/ دراسةةة فةةي علةةم االجتمةةاع 

 الحضري

اطروحة دكتوراه /علم 

 االجتماع

 

 عضو لجنة

كلية العلوم 

االنسانية/جامعة 

 8696السليمانية/ 

 



 

 

 

 

 

 

 

حماية األسرة  دور شبكات األمان االجتماعي في 88

العراقية / شبكة الحماية أنموذجا دراسة ميدانية 

 في مدينة بغداد

دكتوراه /علم  أطروحة

 االجتماع

 

 عضو لجنة

كلية االداب/ جامعة 

 بغداد

8668 

 

التطةةةةةور التقنةةةةةي لالتصةةةةةال وتةةةةة ثيره الثقةةةةةافي/  80

الفضائيات أنموذجةا/ دراسةة ميدانيةة فةي جامعةة 

 الموصل 

م اطروحة دكتوراه /عل

 االجتماع

 

 عضو لجنة

كلية االداب/ جامعة 

 بغداد

8660 

 

الفساد االداري...االسباب واالثار: دراسة  81

 ميدانية للمؤسسات الخدمية في مدينة بغداد

اطروحة دكتوراه /علم 

 االجتماع

 

 عضو لجنة                

كلية االداب/ جامعة 

 بغداد

8696 

 

مؤسسات  واقج عمل األخصائي االجتماعي في 26

 الرعاية االجتماعية

رسالة ماجستير / علم 

 االجتماع_ عضو لجنة

كلية العلوم 

اإلنسانية/جامعة 

 8699السليمانية /

 الدليل واإلشارة في ثقافة األسرة العراقية 29

 :دراسة ميدانية في االنثروبولوجيا الثقافية

م دكتوراه / عل أطروحة

 االنثروبولوجيا-االجتماع

 عضو لجنة

 

 

 / جامعة بغداداآلدابية كل

8699 

الكلفة االجتماعية للنزاع في المجتمعات  28

 دراسة ميدانية في مدينة بغداد-الم  ومة

أطروحة دكتوراه / علم 

-الخدمة االجتماعية -االجتماع

 عضو لجنة

 

 

 / جامعة بغداداآلدابكلية 

8699 

دور األخصائي االجتماعي في دور الرعاية  33

 ينة السليمانيةاالجتماعية في مد

رسالة ماجستير/علم االجتماع 

عضو -/الخدمة االجتماعية

 لجنة

كلية العلوم اإلنسانية / 

جامعة السليمانية / 

9/9/8699 

مماهر الفساد اإلداري في العرات وآليات  24

تقليصها:دراسة ميدانية لثقافة الفساد في مدينة 

 الديوانية 

/علم االجتماع رسالة ماجستير 

 عضو لجنة

كلية اآلداب / جامعة 

 8698-القادسية 

الخدمات االجتماعية للمصابين باإلمراض  29

النفسية والعقلية :مستشفى الرشاد وابن الرشد 

 ً  أنموذجا

رسالة ماجستير/ علم االجتماع 

الخدمة االجتماعية / رئيس –

 لجنة

 / جامعة بغداداآلدابكلية 

8698 

 

مدينة  -ثقافة المودة : دراسة انثروبولوجية 20

 ً  الصدر انموذجا

 رسالة ماجستير      

 عضو لجنة  /االنثروبولوجيا  

بغداد   / جامعةاآلدابكلية 

99/96/8698 

االنعكاسات االجتماعية للمجتمج االفترا ي :  28

 دراسة ميدانية في مدينة الكوت

رسالة ماجستير /علم االجتماع 

 مشرف

بغداد   / جامعةاآلدابكلية 

88/99/8698 

التحديات التي تواج  التصنيج في العرات بعد  20

م : دراسة اجتماعية ميدانية في  8662

 محافمة نينوى 

اطروحة دكتوراه/علم االجتماع 

 مشرف ثاني )مشرف مشار (

بغداد   / جامعةاآلدابكلية 

81/99/8698 

:  فاعلية الدفاع االجتماعي في النمام الديني 21

ذي قار –اقي دراسة ميدانية في المجتمج العر

-رسالة ماجستير/علم االجتماع

 رئيس لجنة

 / جامعةاآلدابكلية 

 8698القادسية 



 

 

 

 

 

 

 

 انموذجا

: دراسة  الجنوسة وعدم المساواة في العمل 46

اجتماعية ميدانية في دوائر وتشكيالت الو ارات 

 العراقية

دكتوراه/علم  أطروحة

-االجتماعية ةالخدم-االجتماع

 عضو لجنة

 معة بغداد/ جااآلدابكلية 

86/0 /8698 

 

:  الجامعة واالستثمار في العنصر البشري 49

دراسة ميدانية اجتماعية في جامعات الفرات 

 االوسط 

دكتوراه/علم  أطروحة

-الخدم االجتماعية-االجتماع

 عضو لجنة

 / جامعة بغداداآلدابكلية 

80/0/8698 

- 9189السلطة والقانون في المجتمج العراقي  48

 سة اجتماعية تحليلية/ درا 8696

أطروحة دكتوراه/علم االجتماع 

 رئيس لجنة-

جامعة  / اآلدابكلية 

 بغداد

8698 

المنممات غير الحكومية وتنمية المجتمعات  42

 المحلية / دراسة ميدانية في مدينة بغداد 

أطروحة دكتوراه/علم 

-الخدمة االجتماعية-االجتماع

 رئيس لجنة

/ جامعة  اآلدابكلية 

 بغداد

8698 

أطروحة دكتوراه/علم  ابالخ / دراسة انثروبولوجية  49

-االنثروبولوجيا-االجتماع

 عضو لجنة

كلية العلوم االنسانية / 

جامعة السليمانية 

8698 

صورة رجل االمن لدى المواطن العراقي :  40

 دراسة ميدانية في مدينة بغداد

رسالة ماجستير/ علم االجتماع 

 رئيس لجنة 

جامعة  / اآلدابكلية 

 98/4/8692 بغداد

دور المؤسسات الوقفية في التنمية البشرية :  48

 دراسة ميدانية في مدينة بغداد

أطروحة دكتوراه/علم 

-الخدمة االجتماعية-االجتماع

 رئيس لجنة

/ جامعة  اآلدابكلية 

 88/9/8692 بغداد

الخلفية الثقافية للحكم التسلطي في المجتمج  40

 سة اجتماعية تحليليةالعربي المعاصر : درا

 أطروحة دكتوراه/علم االجتماع

 عضو لجنة-

/ جامعة  اآلدابكلية 

 8692/ 90/0 بغداد

 

قنوات الب  الفضائي ودورها في التغريب  41

: دراسة اجتماعية ميدانية في الثقافي للشباب 

 مدينة الموصل

رسالة ماجستير/ علم االجتماع 

 رئيس لجنة

/ جامعة  اآلدابكلية 

 8692/ 88/0ل الموص

الر ا الوظيفي ل خصائي االجتماعي وعالقت   96

بالكفاية المهنية : دراسة ميدانية في مدينة 

 السليمانية 

أطروحة دكتوراه/علم 

-الخدمة االجتماعية-االجتماع

 عضو لجنة

كلية العلوم االنسانية / 

جامعة السليمانية 

4/8/8692 

العبي كرة االنعكاسات االجتماعية لالحتالل على  99

  8699-8662القدم في العرات للمدة 

أطروحة دكتوراه/تربية 

 عضو لجنة-ريا ية 

كلية التربية الريا ية / 

جامعة البصرة 

89/8/8692 

االسباب  –مشكلة البطالة في المجتمج العراقي  98

 : دراسة ميدانية في مدينة الديوانية واآلثار

رسالة ماجستير/ علم االجتماع 

 رئيس لجنة

/ جامعة  اآلدابكلية 

 8692/ 90/0القادسية 

 

 

92 

 

 

المشوهين :  ل طفالالرعاية االجتماعية الطبية 

 دراسة ميدانية في مدينة بغداد

 

اطروحة دكتوراه / علم 

الخدمة االجتماعية  -االجتماع

 عضو لجنة

 

/ جامعة  اآلدابكلية 

 8692/ 2/1 بغداد

 

ة : دراسة االبعاد االجتماعية للعمالة الوافد 94

 ميدانية في مدينة بغداد 

رسالة ماجستير/ علم االجتماع 

رئيس  /الخدمة االجتماعية –

/ جامعة  اآلدابكلية 

 8692/ 98/1 بغداد



 

 

 

 

 

 

 

 لجنة

 -الديني  تمججمجدلية المحافمة والتجديد في ال 99

 وذجامدراسة انثروبولوجية :النجف ان

اطروحة دكتوراه / علم 

ا/ االنثروبولوجي -االجتماع

 مشرف

/ جامعة  اآلدابكلية 

 99/8699 بغداد

المتغيرات المجتمعية والمشكالت التربوية في  90

 العرات: دراسة ميدانية في مدينة بغداد 

رسالة ماجستير / علم 

الخدمة االجتماعية/   -االجتماع

 مشرف 

/ جامعة  اآلدابكلية 

 26/0/8692في  بغداد

العراقي في ظل االختالالت البنيوية في المجتمج  98

 االحتالل االمريكي : الفساد االداري انموذجاً 

اطروحة دكتوراه / علم 

 االجتماع / عضو لجنة

/ جامعة  اآلدابكلية 

في  بغداد

80/96/8692 

النمام الالمركزي وتنمية المجتمعات المحلية :  90

 دراسة ميدانية في محافمة كركو 

اطروحة دكتوراه / علم 

االجتماعية  الخدمة  -االجتماع

 / مشرف

/ جامعة  اآلدابكلية 

في  بغداد

86/99/8692 

االستبعاد االجتماعي ودوره في االغتراب في  91

: الصابضة المندائيون في مدينة  المجتمج العراقي

 بغداد انموذجاً 

اطروحة دكتوراه / علم 

 / مشرف  -االجتماع

/ جامعة  اآلدابكلية 

في  بغداد

26/98/8692 

جالس المحلية في التنمية المستدامة دور الم 06

للمجتمج المحلي : دراسة اجتماعية ميدانية في 

 مدينة الديوانية

رسالة ماجستير/ علم االجتماع 

 / رئيس لجنة 

/ جامعة  اآلدابكلية 

القادسية في 

0/9/8694 

ثقافة الصحة االنجابية لدى المرأة العراقية :  09

 دراسة ميدانية في مدينة بغداد 

لة ماجستير/ علم االجتماع رسا

الخدمة االجتماعية / رئيس 

 لجنة

/ جامعة  اآلدابكلية 

 80/9/8694في  بغداد

دور منممات المجتمج المدني في حماية النساا  08

 المهمشات : دراسة ميدانية في مدينة بغداد 

رسالة ماجستير / علم 

الخدمة االجتماعية/   -االجتماع

 مشرف

/ جامعة  اآلدابكلية 

 0/0/8694في  بغداد

الشباب بين االندماج واالستبعاد : دراسة  02

 ميدانية في مدينة بغداد 

اطروحة دكتوراه / علم 

الخدمة االجتماعية   -االجتماع

 / عضو لجنة

/ جامعة  اآلدابكلية 

 98/0/8694في  بغداد

العدالة االجتماعية في تحقيق التنمية الحضرية  04

 ة لمدينة الكوتالمنسجمة : دراسة تحليلي

اطروحة دكتوراه / مركز 

التخطيط الحضري واإلقليمي 

 للدراسات العليا / عضو لجنة

/ جامعة  اآلدابكلية 

 82/0/8694في  بغداد

ت ني  الفقر في العرات : دراسة ميدانية في  09

 مدينة بغداد 

رسالة ماجستير/ علم االجتماع 

الخدمة االجتماعية / رئيس 

 لجنة

/ جامعة  اآلدابكلية 

 81/0/8694في  بغداد

اطروحة دكتوراه / علم  : دراسة اجتماعية تحليلية النخبة وبناا الدولة  00

 رئيس لجنة –االجتماع 

/ جامعة  اآلدابكلية 

في  بغداد

82/99/8694 

 االجتماعاطروحة دكتوراه/علم  استراتيجية تطوير رعاية المكفوفين في العرات  08

 شرفالخدمة االجتماعية / م

/ جامعة  اآلدابكلية 

 9/98/8694في  بغداد

الرعاية االسرية ل طفال مجهولي النسب :  00

 الضم انموذجاً /دراسة ميدانية

علم االجتماع  ماجستير/رسالة 

الخدمة االجتماعية / رئيس 

 لجنة

/ جامعة  اآلدابكلية 

في  بغداد

94/96/8694 



 

 

 

 

 

 

 

تمج مماهر التلو  البيضي وانعكاساتها على مج  01

 المدينة : دراسة ميدانية في مدينة السليمانية 

اطروحة دكتوراه / علم 

الخدمة االجتماعية  –االجتماع 

 مشرف  –

والعلوم  اآلدابكلية 

/ جامعة االنسانية 

السليمانية  في 

81/1/8694 

اطروحة دكتوراه / علم   86

 ثان مشرف ––االجتماع 

/ جامعة  اآلدابكلية 

في  بغداد

88/96/8694 

 

 

 

 

 التي شار  فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 

 نوع املشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

     

 

) حبث / بوسرت 

 حضور(

 باحث املوصل 4002 املؤمتر العلمي الثاني جلامعة املوصل 1

 باحث واسط 4002 المؤتمر العلمي األول لجامعة واسط  2

 خبري علمي واسط 4008  واسط مي الثاني لجامعةالمؤتمر العل 3

مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتمر ولارا العمؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  وال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو   4
حول الحماية االجتماعيؤة  ةاالجتماعي
 في العراق 

 باحث بغداد 4002

مؤمتر وزارة الشباب والرياضة حول بطالة  - 5

 الشباب يف العراق 

 باحث بغداد 3002



 

 

 

 

 

 

 

المؤؤؤؤؤؤتمر الثؤؤؤؤؤاني لمنا  ؤؤؤؤؤة ال  ؤؤؤؤؤة  6
ة فؤؤؤؤؤؤؤي العؤؤؤؤؤؤؤراق الو نيؤؤؤؤؤؤؤة ال مسؤؤؤؤؤؤؤي

4000_4002 

خرباء ملناقشة اخلطة  اربي  3002

 الوطنية اخلمسية

المنتؤؤؤؤالق اال ت ؤؤؤؤاال  الؤؤؤؤو ني األول   7
 4002العراق 

 معقب على حبث بغداد 4002

 باحث الجامعة المستن رية 4002 نالوا علمية حول مكافحة الم الرات 2

نؤؤالوا علميؤؤؤة حؤؤؤول وا ؤؤف التعلؤؤؤي  فؤؤؤي  2
 العراق

 عضو مناقش كمةبيت احل 4008

مركل أبحاث االهوار  4002 مياه االهوار  حهنالوا علمية حول  10
 جامعة ذ   ار

 اشرتاك يف املناقشات

نؤؤؤؤالوا علميؤؤؤؤة حؤؤؤؤول  ؤؤؤؤاهرا ال سؤؤؤؤاال  11
اإلالار  والمالي في العراق مؤ  وجةؤة 

 ن ر عل  االجتماع وعل  الن س

 هيئة النلاهة بالتعاو  مف 4008
 س  العلو  التربوية 
والن سية /كلية التربية 

 _اب  ر ال

 باحث



 

 

 

 

 

 

 

حلقؤؤؤؤة نقا ؤؤؤؤية حؤؤؤؤول مؤؤؤؤالق ت بيؤؤؤؤ   13
ات ا ية األم  المتحالا لمكافحة ال ساال 

 في العراق

 باحث هيئة النزاهة 4002

12 

 

 حلقة نقا ية حول التعلي  في العراق
 

4002 
 

 بيت احلكمة

 

 عضو مناقش

 

 

جرا على نالوا حول أسباب وآثار الة 12
 المجتمف

 باحث كلية اآلداب/ بغداد 4000

جامعة -كلية العلوم للبنات 2/0/4000 نالوا علمية حول تعا ي الم الرات 12

 بغداد

 

 باحث 

املؤمتر السنوي لقسم الدراسات االجتماعية/  12

 بيت احلكمة

كلية الرتبية للبنات / جامعة  32/11/3010

 بغداد

 عضو فريق استشاري

العلمي الثالث لكلية الرتبية املؤمتر  17

 جامعة املثنى_

 باحث جامعة املثنى  12/2/3011

مؤمتر تطوير التعليم املستمر يف اجلامعات  12

 العراقية

جامعة -مركز التعليم املستمر 12/2/3011

 البصرة

 باحث

املؤمتر العلمي الرابع لكلية الرتبية/ جامعة  12

 واسط

 باحث جامعة واسط 2/2/3011

حول واقع العلوم  ةمتر الطاولة املستديرمؤ 30

  األوسطاالجتماعية يف العراق والشرق 

32/2-

1/2/3011 

 مشارك لبنان -كارا 

الندوة العلمية املوسومة قراءة يف كتاب  31

 العمامة واألفندي 

قسم علم االجتماع كلية  11/2/3011

جامعة بغداد -اآلداب

 بالتعاون مع بيت احلكمة 

 

 باحث

ماذا حيدث يف وة العلمية املوسومة الند 33

ثابت  يف الشرق األوسط قراءة سوسيولوجية

12/2/3011  

 جامعة بغداد-كلية اآلداب

 

 رئيس جلسة 



 

 

 

 

 

 

 

 الثقافة ومتغري السياسة

املؤمتر السنوي لقسم الدراسات االجتماعية  32

 يف بيت احلكمة حول االثنيات يف العراق

ايف املركز الثق -بيت احلكمة 32/10/3011

 النفطي

 رئيس جلسة

ندوة علمية بعنوان :تعاطي املخدرات يف  32

 الواقع وحتديات املستقبل-اجملتمع العراقي

جامعة بغداد  –كلية اآلداب  13/10/3011

قسم علم االجتماع بالتعاون –

 مع بيت احلكمة

  

 باحث

الندوة العلمية اليت أقامتها دائرة املنظمات  32

ب بالتعاون مع قسم النسوية يف وزارة الشبا

 علم االجتماع حول ظاهرة أطفال الشوارع 

جامعة بغداد  –كلية اآلداب  3/11/3011

قسم علم االجتماع بالتعاون –

 مع وزارة الشباب

 باحث ورئيس جلسة

الندوة العلمية اليت أقامتها دائرة البحوث  32

والدراسات يف وزارة الشباب بالتعاون مع 

اهرة األمية عند قسم علم االجتماع حول ظ

 الشباب 

جامعة بغداد  –كلية اآلداب  32/11/3011

قسم علم االجتماع بالتعاون –

 مع وزارة الشباب

 رئيس جلسة

-12 املؤمتر العلمي اخلامس جلامعة واسط  37

12/13/3011 

 باحث جامعة واسط 

 حضور بغداد/ فندق الرشيد 13/1/3013 املؤمتر السنوي العام لبيت احلكمة 32

املؤمتر العلمي السنوي الثاني حول مستقبل  32

 املعرفة يف العراق

 باحث املركز العلمي العراقي 32/1/3013

 باحث جامعة ذي قار –كلية اآلداب  33/3/3013 املؤمتر األول للتخطيط والتنمية احمللية 20

مؤمتر تطوير التعليم املستمر يف اجلامعات  21

 العراقية

جامعة -م املستمرمركز التعلي 2/2/3013

 البصرة

 باحث

 –املؤمتر الدولي األول لكلية القانون  23

 جامعة كركوك بشان ثقافة العنف يف العراق

جامعة  –كلية القانون  2/2/3013

 كركوك

 باحث

ندوة علمية حتت عنوان) اشكالية املنهج  33

 يف العلوم االجتماعية (

قسم الدراسات االجتماعية يف  12/2/3013

كمة/ اجلامعة بيت احل

 املستنصرية 

 رئيس جلسة

 -جامعة الصدر الدينية  12/2/3013 املؤمتر الثاني جلامعة الصدر الدينية  34

 النجف

 باحث

 باحث جامعة كربالء 32/2/3013املؤمتر العلمي األول لكلية العلوم اإلنسانية  35



 

 

 

 

 

 

 

 جامعة كربالء –

ورشة عمل حتت عنوان تنمية الوعي  36

 العراق البلدي يف 

 مشارك  أمانة بغداد  30/2/3013

املؤمتر الدولي الثالث للعتبة الكاظمية  37

 املقدسة

 باحث بغداد  32/2/3013

ندوة التحديات االجتماعية اليت تواجه  22

اجملتمع العراقي / حتديات االسرة 

 امنوذجا

دائرة البحث والتطوير /  32/10/3013

وزارة التعليم العالي والبحث 

 ميلالع

 رئيس جلسة

 باحث جامعة دهوك 3/11/3013 املؤمتر الثالث للمركز العلمي العراقي  22

الدورة التدريبية اليت نظمها صندوق االمم  20

 املتحدة للسكان والتنمية

 مشارك االردن  2/13/3013

املؤمتر السنوي لقسم الدراسات االجتماعية  21

 يف بيت احلكمة 

 رئيس جلسة بغداد 3013/ 13

جامعة  –املؤمتر السنوي لكلية الرتبية  23

 واسط

 مشارك جامعة واسط 32/2/3012

جامعة  –املؤمتر السنوي لكلية االداب  22

القادسية: العقلية العراقية بني اكراهات 

 املاضي وحتديات املستقبل

 باحث جامعة القادسية 12/2/3012

جامعة  –املؤمتر السنوي لكلية االداب  22

 الكوفة

 باحث جامعة الكوفة 32/2/3012

مؤمتر وزارة املرأة حول موضوع العنف ضد  22

 املرأة

 مشارك فندق بغداد 32/2/3012

 –املؤمتر السنوي ملركز التعليم املستمر  22

 جامعة

 باحث جامعة البصرة 32/2/3012

املؤمتر الدولي الذي اقامته جامعة جيبا  27

قاهرة بالتعاون مع اجلامعة االمريكية يف ال

 :عشر سنوات من تاريخ العراق

 باحث القاهرة 2/2/3012

مؤمتر قسم علم االجتماع بالتعاون مع وزارة  22

يف واحلوار الثقافة : ثقافة التسامح 

 رئيس جلسة فندق بغداد  3/7/3012



 

 

 

 

 

 

 

 اجملتمع العراقي

املؤمتر الدولي االول لوزارة حقوق االنسان  22

 يف العراق 

 باحث / بغدادشيدفندق الر 7/10/3012

املؤمتر الدولي الثاني جلامعة كركوك  20

 بالتعاون مع احدى اجلامعات االملانية 

 باحث جامعة صالح الدين / اربيل 12/11/3012

املؤمتر الدولي االول لقسم االجتماع  21

بالتعاون مع وزارة الثقافة املوسوم حوار 

 االديان يف العراق

 رئيس جلسة ا / بغدادفندق املنصور ميلي 12/3/3012

املؤمتر الدولي االول ملكافحة االرهاب يف  23

 العراق 

مركز النهرين للدراسات  12/2/3012

 االسرتاتيجية /  بغداد

 باحث

املؤمتر السنوي لقسم الدراسات االجتماعية  22

 يف بيت احلكمة 

17-

12/2/3012  

 رئيس جلسة  النجف االشرف 

 حضور كربالء املقدسة 3012/ 31/10 لثاني جمللة العميد املؤمتر العلمي الدولي ا 22

 

 . االخرى ابعا : األنشطة العلمية س 

 

رئيس لجنة الدراسات العليا ورئيس اللجنة 

للمدة من  االجتماعالعلمية في قسم علم 

 8/4/8698لغاية  99/1/8660

 

 سم الدراسات االجتماعيةلق عضو الفريق االستشاري

 في بيت الحكمة

اللجنة المشرفة على تحدي  الموقج عضو 

 االلكتروني للكلية

 محا ر في مرحلة الدكتوراه /كلية العلوم االنسانية

 جامعة السليمانية

عضو الهيضة االستشارية لمجلة العلوم 

 االجتماعية

العمل التابعة لو ارة العمل والشؤون  عضو مجلس

 االجتماعية

عضو لجنة ت سيس مركز الدراسات التنموية 

 والسكانية في جامعة بغداد

عضو لجنة اإلعداد لندوات التحديات االجتماعية 

المعاصرة في العرات التابعة لدائرة البح  والتطوير 

  التعليم العالي والبح  العلميفي و ارة 

عضو اللجنة العلمية لمؤتمر ثقافة التسامح 

 والحوار في المجتمج العراقي 

 

 

لوطنية التي تقيمها عضو الجنة التحضيرية للندوة ا

دائرة البح  والتطوير الموسومة ثقافة التعايش 

 السلمي وأثرها في بناا المجتمج العراقي  

 

 المجتمج العراقي



 

 

 

 

 

 

 

ممثل جامعة بغداد في عضوية لجنة حقوت 

 االنسان / في و ارة حقوت االنسان

كلفة بإعداد دراسة عن تقييم معضو اللجنة الو ارية ال

 الخدمة الجامعية

 رئيس لجنة تطوير مناهج علم االجتماع في

 العرات و ارة التعليم العالي والبح  العلمي في

عضو اللجنة الوطنية لمناهج االجتماعيات في و ارة 

 التربية

  

 

 

 

 

 . أو تطوير التعليمثامنا: املشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع  

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

 مجلة العلوم االجتماعية رعاية القاصرين في العرات قديما وحديثا 9

 

8662 . 

 . 8664 مجلة كلية اآلداب االتجاه التوفيقي عند كارل منهايم 8

 8660 مجلة العلوم االجتماعية دور الجمهور في مكافحة المخدرات 2

 . 8660 مجلة كلية اآلداب الحداثة وصورة اآلخر 4

9 

 

 تماعية واألمن االجتماعيالحماية االج

 

 مؤتمر و ارة العمل حول 

 

8660  

 

 8661 االجتماعيةمجلة العلوم  اإلنسانالتشريعات االجتماعية وحقوت  0

/ جامعة  اآلدابكلية  مؤتمر إشكالية الهوية في ظل العولمة 8

 بغداد

8661 

 

ندوة بيت الحكمة حول  مرجعية العنف في الشخصية العراقية 0

 معة واسطالعتف/جا

8668 



 

 

 

 

 

 

 

 8660 ندوة و ارة الشباب بطالة الشباب في العرات: قرااة سوسيولوجية 1

96 

 

 ندوة هيضة النزاهة االبعاد االجتماعية لماهرة الفساد في العرات

 

8660 

 

99 

 

المنتدى االقتصادي العراقي  السياسة االجتماعية واألمن اإلنساني

 االول

 

8661 

 

 8696 حلقة نقاشية لهيضة النزاهة لعرات: رؤية اجتماعيةالفساد االدراي في ا 98

  ندوة قسم علم االجتماع /كلية االثار االجتماعية للهجرة الخارجية 92

 االداب/ جامعة بغداد

8696 

األبعاد االجتماعية لماهرة تعاطي المخدرات في  94

 العرات 

 8699 كلية العلوم للبنات

قي : قراءة يف ثنائية واقع املرأة يف اجملتمع العرا 12

 االستبعاد واإلدماج

املؤمتر العلمي الثالث لكلية الرتبية 

 / جامعة املثنى

3011   

 

  ندوة قسم علم االجتماع /كلية ماذا حيدث يف الشرق األوسط :رؤية سوسيولوجية 12

 / جامعة بغداداآلداب
3011 

17  

 قراءة يف كتاب العمامة واألفندي

  ع /كليةندوة قسم علم االجتما

بالتعاون  / جامعة بغداداآلداب

مج قسم الدراسات االجتماعية 

 في بيت الحكمة

3011 

السياسة االجتماعية يف العراق/جدل دولة الرفاه واقتصاد  12

 السوق

 

 مجلة كلية اآلداب
3011 

مجلة العلوم التربوية  التشريعات االجتماعية واألمن اإلنساني يف العراق 12

 والنفسية
3011 

تعاطي املخدرات يف اجملتمع العراقي: قراءة يف ثقافة  30

 احلرمان واالغرتاب

 –مجلة دراسات اجتماعية 

 بيت الحكمة
3013 

المؤتمر الدولي األول لكلية  ثقافة العنف ضد املرأة يف اجملتمع العراقي 31

 جامعة كركو –القانون 
3013 

المؤتمر السنوي لمركز  التعليم وسوق العمل 33

جامعة  –عليم المستمر الت

 البصرة 

32/2/3012 

 12/11/3012المؤتمر الدولي الثاني لجامعة  احلرية وخيارا التنمية االجتماعية يف العراق 32



 

 

 

 

 

 

 

 كركو 

و ارة حقوت –مؤتمر  البطالة وجيوب الفقر ودورهما يف االرهاب 32

 االنسان في العرات
7/10/3012 

الدولي االول المؤتمر  ثقافة العوملة واإلرهاب 32

لمكافحة االرهاب في العرات/ 

 رئاسة الو راا

12/2/3012 

مؤتمر رعاية الطفولة /  النزوح وانعكاساته على الطفولة يف العراق 32

و ارة العمل والشؤون 

 االجتماعية 

12/11/3012 

 

 اهليئات العلمية احمللية والدولية عضوية  :تاسعا 

    سات االجتماعية في بيت الحكمةعضو الفريق االستشاري لقسم الدرا  

 عضو الهيئة االستشارية لمجلة العلوم االجتماعية    

 

 و شهادات التقدير اجلوائز كتب الشكر ، عاشرًا:  

 

 السنة الجهة المانحة الجائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

في  4242العدد  كلية اآلداب جامعة بغداد  –شكر وتقدير من عميد كلية اآلداب  
شهههادة تقديريههة مههن رئههيو جامعههة واسهه  يدارة نههدوة بيههت  4 42/2/4002

 الحكمة 
 40/6/4002 جامعة واس 

شههههادة تقديريهههة مهههن رئهههيو جامعهههة واسههه  للمسههها مة فهههي  4
 نشاطات المؤتمر العلمي الثاني لجامعة واس  

 4002 جامعة واس 

ة االداب عميد كلي جامعة بغداد –من كلية االداب شهادة تقديرية  
 جامعة بغداد –

في  206العدد 
42/4 /4044 

شهادة تقديريهة مهن مركهز أبحهاه اال هوار فهي جامعهة  ي  3
 قار 

 4002 جامعة  ي قار

كلية اآلداب/  جامعة بابل  –شكر وتقدير من عميد كلية اآلداب  
 جامعة بابل

في  4414العدد 
42/44/4002 

مشهههاركة فهههي شهههكر وتقهههدير مهههن نائهههب رئهههيو الجمهوريهههة لل 2
 أبحاه المنتدى االقتصادي الوطني األول  

نائب رئيو 
 الجمهورية

العدد 
 4/4/24/4044م.ن/
 44/2/4002في 



 

 

 

 

 

 

 

شههكر وتقههدير مههن وزيههر الشههباب والرياضههة للمشههاركة فههي  4
 المؤتمر العلمي ال ي أقامته الوزارة حول بطالة الشباب  

وزير الشباب 
 والرياضة

في  123العدد م.خ 
42/44/4002 

شهههكر وتقهههدير مهههن رئهههيو جامعهههة واسههه  يدارة نهههدوة بيهههت  6
 الحكمة 

في  4421العدد  جامعة واس 
40/6/4002 

شههكر وتقههدير مههن رئههيو جامعههة واسهه  يدارة رئاسههة قسههم  1
 . 4002كلية اآلداب للعام الدراسي  –االجتماع 

في  2434العدد  جامعة واس 
2/2/4002 

مشههههاركة فههههي شههههكر وتقههههدير مههههن رئههههيو جامعههههة واسهههه  لل 2
 المؤتمر العلمي الثاني لجامعة واس  في 

 4002 جامعة واس 

شهكر وتقههدير مههن رئههيو جامعههة واسهه  لتزويههد مكتبههة قسههم  2
علم االجتماع في جامعة واس  ببعض المصهادر العلميهة 

 والكتب المنهجية 

في  2014العدد  جامعة واس 
41/1 /4002 

كلية اآلداب/  ة بغداد جامع –شكر وتقدير من عميد كلية اآلداب  40
 جامعة بغداد

في  142العدد 
42/4/4004 

كتاب شكر من رئيو اللجنة التحضيرية للمؤتمر السنوي  11
 لكلية اآلداب / جامعة بغداد

في  4416العدد  كلية اآلداب
44/44/4002 

 -كلية اآلداب شكر وتقدير من عميد كلية اآلداب  12
 جامعة واس 

في  4042العدد 
42/2/4002 

وزارة العمل  شكر وتقدير من وكيل وزير العمل والشؤون االجتماعية  13
والشؤون 
 االجتماعية

في  4101العدد 
2/40/4004 

كلية اآلداب/  جامعة بغداد  –شكر وتقدير من عميد كلية اآلداب  14
 جامعة بغداد

في  144العدد 
44/4/4006 



 

 

 

 

 

 

 

وزارة العمل  اعية شكر وتقدير من مدير عام دائرة الرعاية االجتم 15
والشؤون 

 االجتماعية 

في  1424العدد 
44/40/4004 

شكر وتقدير من رئيو الجمعية العراقية للعلوم  16
 االجتماعية 

الجمعية العراقية 
للعلوم االجتماعية / 

 بغداد 

العدد ا ج ش 
في  41/46/
42/4/4006 

 1/44/224العدد  تكريتجامعة  جامعة تكريت   .–شكر وتقدير من عميد كلية اآلداب  17
40/4/4002 

في  40/442العدد / كلية الدفاع الوطني شكر وتقدير من عميد كلية الدفاع الوطني  18
34/1/4002 

مجلو االمن   شكر وتقدير من مستشار االمن الوطني  19
 الوطني

34/1/4002 

في   44466العدد  كلية اآلداب شكر وتقدير من عميد كلية اآلداب _جامعة بغداد  20
1/40 /4002 

العدد بال في      بيت الحكمة شكر وتقدير من رئيو مجلو أمناء بيت الحكمة  21
2/4002 

في  42/4226العدد  بيت الحكمة شكر وتقدير من رئيو مجلو أمناء بيت الحكمة  22
46/44/4002 

جامعة  –شكر وتقدير من عميد كلية التربية الرياضية  23
 البصرة 

بية كلية التر 
جامعة  –الرياضية 
 البصرة

 1/42/4423العدد 
 2/44/4044في 

مديرية الرعاية  شكر وتقدير من مديرية الرعاية االجتماعية في النجف  24
االجتماعية في 

 النجف

العدد بال في 
2/40/4004 



 

 

 

 

 

 

 

في  44464العدد  كلية اآلداب جامعة بغداد  –شكر وتقدير من عميد كلية اآلداب  42
42/44/4040 

في  4416العدد  كلية اآلداب جامعة بغداد  –شكر وتقدير من عميد كلية اآلداب  40
44/4/4040 

 4002 جامعة  ي قار شكر وتقدير من رئيو جامعة  ي قار 44

شهادة تقديرية من رئيو جامعة واس  لإلسهام في ندوات  44
 كلية اآلداب / جامعة واس 

 4040 جامعة واس 

عميد كلية  ع كلية اآلداب / جامعة واس شكر وتقدير مع در  43
اآلداب/جامعة 

 واس 

4040 

رئيو المركز/  شكر وتقدير من المركز العلمي العراقي 42
 بغداد 

3/44/4044 

 44/3/4044 عميد كلية التربية شهادة تقديرية من كلية التربية / جامعة المثنى 44
 44/3/4044 عميد كلية التربية نىشكر و تقدير من عميد كلية التربية / جامعة المث 46
شهادة تقديرية مع شكر وتقدير من مركز التعليم المستمر  41

 / جامعة البصرة
رئيو جامعة 

 البصرة
44/3/4044 

 40/2/4044 جامعة واس  شكر وتقدير من عميد كلية التربية / جامعة واس  42
 40/2/4044 واس  جامعة شهادة تقديرية مع درع كلية التربية / جامعة واس  42
(كتب شكر وتقدير من عميد كلية اآلداب/ جامعة 4) 30

 بغداد 
 4044 كلية اآلداب

مدير المركز العلمي  شهادة تقديرية مع كتاب شكر من المركز العلمي العراقي  34
 العراقي

4044 

رئيو مجلو  شهادة تقديرية مع كتاب شكر من بيت الحكمة 34
األمناء مع رئيو 

سات قسم الدرا
 االجتماعية

4044 

شهادة تقديرية مع كتاب شكر من رئيو جامعة واس   33
 للمشاركة في مؤتمر جامعة واس  الخامو

 4044 رئيو جامعة واس  



 

 

 

 

 

 

 

في  466العدد  عميد كلية اآلداب كتاب شكر من عميد كلية اآلداب / جامعة القادسية  32
44/4/4044  

في  2142العدد  عميد كلية اآلداب معة بغدادكتاب شكر من عميد كلية اآلداب / جا 34
46/2/4044 

 1/4/4466العدد  عميد كلية اآلداب كتاب شكر من عميد كلية اآلداب / جامعة تكريت 36
 46/2/4044في 

شكر وتقدير من رئيو جامعة بغداد بمناسبة الحصول  31
 على لقب االستا ية

في  44123العدد  رئيو جامعة بغداد
42/2/4044 

 46/44/4044 عميد كلية االداب كتاب شكر من عميد كلية اآلداب / جامعة بابل 32
 44/2/4044 عميد كلية القانون  كتاب شكر من عميد كلية القانون / جامعةكركوك 32
تهنئة من رئيو جامعة بغداد بمناسبة الحصول على لقب  20

 االستا ية
 2242أ/ 4العدد  رئيو جامعة بغداد

 42/1/4044في  
جامعة بغداد بمناسبة  -تهنئة من عميد كلية االداب  24

 الحصول على لقب االستا ية
في  2426العدد  عميد كلية االداب

44/1/4044 
تهنئة من وزير التعليم العالي والبحه العلمي بمناسبة  24

 الحصول على لقب االستا ية
وزير التعليم العالي 

 والبحه العلمي
في  40122العدد 

2/2/4044 
23  

 كتاب شكر من عميد كلية اآلداب / الجامعة المستنصرية
 

عميد كلية اآلداب 
الجامعة 

 المستنصرية

 
 في  4241العدد 
4044 

وزارة التعليم العالي  شكر وتقدير من وزير التعليم العالي والبحه العلمي   22
 والبحه العلمي

في  34444العدد 
42/44/4044 

في  2402العدد  عميد كلية اآلداب داب / جامعة بغدادكتاب شكر من عميد كلية اآل 24
40/2/4043 

جامعة  –شكر وتقدير من عميد كلية التربية الرياضية  26
 البصرة 

كلية التربية 
جامعة  –الرياضية 
 البصرة

 1/42/324العدد 
 40/3/4044في 

كتاب شكر من مدير عام دائرة التنسيق والمتابعة في  21
 ة وزارة الباب والرياض

وزارة الشباب 
 والرياضة

في  410العدد 
42/3 /4044 



 

 

 

 

 

 

 

رئيو جامعة  شهادة تقديرية من رئيو جامعة القادسية 22
 القادسية

42/2/4043 

في  4446العدد  عميد كلية اآلداب كتاب شكر من عميد كلية اآلداب / جامعة القادسية 22
42/2/4044 

في  22العدد  لجمعيةرئيسة ا كتاب شكر من جمعية االمل العراقية  40
42/2/4040 

 3/1/2223العدد  عميد كلية اآلداب كتاب شكر من عميد كلية اآلداب / جامعة الموصل 44
 46/6/4043في 

في  2102العدد  عميد كلية اآلداب كتاب شكر من عميد كلية اآلداب / جامعة بغداد 44
44/1/4043 

 في  3032العدد  عميد كلية اآلداب سيةكتاب شكر من عميد كلية اآلداب / جامعة القاد 43
42 /2/4043 

وزير العمل والشؤون  كتاب شكر من وزير العمل والشؤون االجتماعية 42
 االجتماعية

42/3/4042 

شهادة تقديرية من مركز النهرين للدراسات االستراتيجية  44
 واألمنية

 46/3/4042 مدير مركز النهرين
 
 

 في  4134العدد  عميد كلية اآلداب داب / جامعة القادسيةكتاب شكر من عميد كلية اآل 46
2 /4/4042 

مركز التخطي  الحضري وايقليمي كتاب شكر من عميد  41
 للدراسات العليا/ جامعة بغداد

في  4140العدد عميد المركز
43/6/4042 

 
 

Name:  Salam Abd Ali Mhawes Al _Ibadi 

Date of Birth: 1959  

Religion:Muslm 

Martial statues:Singel 

No. of children_: 



 

 

 

 

 

 

 

Specialization:Sociology 

Position:Academic Teacher 

Scientific Degree: Professor 

Work Address:College of Arts _Baghdad University 

Work Phone: 

 

Mobile:  07702776576 

E-mail:salam1997a@yahoo.com 

 

       First,    Scientific Certification: 

 

Date College University Degree science 

1891 Arts                 Baghdad B.Sc. 

0222 Arts Baghdad M.Sc. 

0222 Arts Baghdad Ph.D. 

-- -- -- Any other 

From -To Workplace Career No. 

0222 College of arts university of wassit Head department of 

sociology 1 

0222 College of arts university of Baghdad Agent head  

department of sociology 0 

0222_0222 College of arts university of Baghdad Accessory head 

 department of sociology 2 

0229 _now College of arts university of Baghdad Head 

department of sociology 4 



 

 

 

 

 

 

 

   5 

   2 

 

 

  Third,     University Teaching. 

From -To The (Institute / College) University No. 

0222-0222 Arts Baghdad 1 

0222-0229 Arts wassit 0 

0229-now Arts Baghdad 2 

0212 Human sciences sulimania 4 

   5 

    

    

 

 

        Fourth,  Courses Which You Teach: 

 

Year Subject Department  No. 

0222 demography sociology 1 

0224-0225 Urban sociology sociology 0 

0224 Social thought sociology 2 

0224-0225 Social control sociology 4 

0225 Introduction to sociology philosophy 5 

0224-0225-0222 Introduction to sociology psychology 2 

0222-0222-0229-0228-0212 Iraqi society sociology 2 



 

 

 

 

 

 

 

0222 Social problems sociology 9 

0222 Criminology sociology 

 8 

0229-0228-0212 Globalization and social change 

PHD)))) sociology 12 

0229-0228-0212 Human development (( PHD))               sociology

 11 

0229-0228-0212 Civil society ((master))                      sociology

 10 

0229-0228-0212 Legislations      ((master))          sociology 12 

University of sulimania  2010 Social research    (( PHD))                

 sociology 14 

University of sulimania  2010 Methodology    (( PHD))              

 sociology 15 

University of sulimania  2010 Sociology of globalization   

  ((PHD))        sociology 12 

University of sulimania  2010 Social development      (( PHD))          

      sociology 12 

University of sulimania  2010 Sociology of education    (( PHD        )) 
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 19 

 

   Fifth,   Thesis which was supervised by  : 

   

 

Year Department Thesis Title No. 

0228 sociology The collapse of the political system in Iraq      and 

its reflections on crimes  1 

0212 sociology Social policy and human security in Iraq             

 0 

0212 Sociology Originality and modernizing in religious           

society                  2 

0211 Sociology The image of Muslims’ in the mind of others  

mino 

 4 

0211 Sociology The marginating and alienation in Iraq 5 

0211 Sociology The social reflection of a virtual community-   

afield study                      2 

0210 Sociology Decentralization and the development  the 

communities  2 

0210 Sociology The aspects of Environmental pollution and its 

reflection on  City community 9 

 

     Sixth,    Conferences which you  participated: 

Type of Participation Place Year Conferences Title No . 



 

 

 

 

 

 

 

 ) بحث / بوستر حضور(

researcher university of mousal 0224 The second scientific 

conference –university of mousal 1 

Researcher university of wassit 0222 The first scientific 

conference –university of wassit 0 

Scientific expert university of wassit 0229 The second scientific 

conference –university of wassit 2 

Researcher Baghdad 0222 The conference ministry of labor and 

social affairs about social protect 4 

Researcher Baghdad 0229 The conference ministry of the young 

and sport about unemployment 5 

Scientific expert Erbil 0228 the conference national development 

planning in Iraq 2010-2014 2 

Researcher Baghdad 0228 The firs Iraqi national economic forum

 2 

Researcher Baghdad 0225 the conference about preventing drugs 

–al mustansiria university 9 

Scientific expert 0229 Baghdad Symposiums al- hikma house 

about the education in Iraq 8 

participant 0228 Theaqar university Scientific Symposiums 

about the decreasing water of al –ahwar   12 

Researcher 0228 University of Baghdad- college of education

 Scientific Symposiums about corruption in Iraq  11 

Researcher 0228 University of            Baghdad- college of arts 

 Scientific Symposiums about preventing corruption in Iraq 10 



 

 

 

 

 

 

 

Researcher 0228 University of            Baghdad- college of arts

 Scientific Symposiums about situated  the higher education in Iraq 

 12 

Researcher 0212 University of            Baghdad college of arts -

 Scientific Symposiums about the causes and the impacts of 

migration  14 

Researcher 4-1-0211 University of Baghdad college of  

Science for girls Scientific symposium about Drug addiction 15 

Head  of scientific session 05-11-0212 University of 

Baghdad-college of education  

 Annual conference of the Department of Social Studies / House of 

Wisdom 12 

Researcher              15-2-0211 Al- muthnna university  Third 

Scientific Conference of the Faculty of Education 12 

 

Researcher      12-2-0211 Al- Basra university Conference on the 

Development of Continuing Education in Iraqi universities 19 

  Researcher                       2-4-0211 University of Waist The 

Fourth Scientific Conference of the Faculty of Education / University 

of Waist 18 

Participant                  08-4-0211 Kara –Beirut  Round Table 

Conference on the reality of the social sciences in Iraq and the Middle 

East 02 



 

 

 

 

 

 

 

  Researcher      11-5-0211 University of            Baghdad college 

of arts Scientific Symposium tagged read in a book turban and 

Mandarin 01 

 Head  of scientific session 19-5-0211 University of            

Baghdad college of arts Scientific Symposium tagged What happens 

in the Middle East sociological reading in fixed and variable culture 

policy 00 

Head  of scientific session 08/12/0211 House of Wisdom - 

Oil Cultural Centre Annual conference of the Department of Social 

Studies in the house of wisdom about the ethnic groups in Iraq 02 

Researcher   10/12/0211 college of Arts - University of 

Baghdad - Department of Sociology in collaboration with the House 

of Wisdom Scientific symposium entitled: Drug abuse in Iraqi 

society - reality and challenges of the future 04 

Researcher and   head  of scientific session 0/11/0211 college of 

Arts - University of Baghdad - Department of Sociology in 

collaboration with the Ministry of Youth Scientific Symposium held 

by women's organizations in the Department of the Ministry of Youth 

in collaboration with the Department of Sociology on the 

phenomenon of street children 05 

Researcher and   head  of scientific session 08/11/0211

 college of Arts - University of Baghdad - Department of Sociology 

in collaboration with the Ministry of Youth Scientific Symposium 

held by the Department of Research and Studies in the Ministry of 



 

 

 

 

 

 

 

Youth in collaboration with the Department of Sociology on the 

phenomenon of illiteracy among young people 02 

Researcher   12-14/10/0211 University of Waist Fifth Scientific 

Conference of the University of Waist 02 

Participant   10-1-.0210 Baghdad / Rashid Hotel  The 

annual general conference of the House of Wisdom  09 

Researcher 05/1/0210  Scientific Center of the Iraqi The 

second annual scientific conference on the future of knowledge in 

Iraq  08 

Researcher 00/0/0210 college of Arts - University of Dhi Qar First 

Conference of Planning and Local Development 22 

Researcher 5/2/0210 Al- Basra university Conference on the 

Development of Continuing Education in Iraqi universities 21 

Researcher 5/4/0210 College of Law - University of Kirkuk First 

International Conference of the Faculty of Law - University of Kirkuk 

on the culture of violence in Iraq 20 

Researcher 12/4/0210 Department of Social Studies in the House 

of Wisdom / Mustansiriya University Scientific symposium 

under the title (the problematic approach in the social sciences 22 

Researcher 15/4/0210 university al-Sadr religious - Najaf

 Second Conference of the University of al-Sadr religious 24 

Researcher 05/4/0210 - University of Karbala First Scientific 

Conference of the Faculty of Humanities - University of Karbala 25 



 

 

 

 

 

 

 

Participant                02/5/0210 Municipality of Baghdad

 Workshop under the title of the municipal development awareness 

in Iraq 22 

Researcher 05/5/0210 Baghdad Third International Conference 

on the threshold of the sacred Kadhimiya 22 

 

    Seventh,     Scientific Activities: 

Outside the College Within the College 

Member of advisory team of department of social studies in al- hikma 

house  Head committee high study and scientific committee in the 

department of sociology 

Lecture in the PhD degree in the human college –university of 

sulimania  Member committee supervision for electronic site  of 

college of arts  

Member of the Working Committee of the Ministry of Labor and 

Social Affairs Member of Advisory Board of the Journal of Social 

Sciences 

Member of the Preparatory Commission for the seminars of 

contemporary social challenges in Iraq of the Department of Research 

and Development in the Ministry of Higher Education and Scientific 

Research  

Member of the Committee to establish a center of population and 

development studies at the University of Baghdad  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

    Eighth,   Research Projects in The Felid of Specialization to The 

Environment and Society or the Development of Education: 

No. Research Title Place of  Publication Year 

1 The caring of minors in Iraq away back and recently Magazine 

of social sciences 0222 

0 The synchronizing trend in the mind of Karl Manheim Magazine 

college of arts 0224 

2 The role of people in preventing drugs Magazine of social 

sciences 0222 

4 The modernity and the image of the other Magazine college of 

arts 0222 

5 The social protection and social security The conference 

ministry of labor and social affairs 0222 

2 The legislation and human rights Magazine of social sciences 0229 

2 The argument of identity in the shade of globalization  The 

conference college of arts –university of Baghdad 0228 

9 The back ground of the violence in Iraqi personality  The 

symposium of al-hikma house in university of wassit 0222 

8 the unemployment of the young in Iraq : sociological analysis The 

conference ministry of the young and sport about unemployment 0229 

12 The social diminutions of corruption in Iraq Scientific 

Symposiums about preventing corruption in Iraq 0229 

11 The social policy and human security in Iraq  The firs Iraqi 

national economic forum 0228 



 

 

 

 

 

 

 

10 The administrative corruption in Iraq :social previewing  The 

form of impartiality 0228 

12 The social impacts of outside migration  Scientific 

Symposiums –department of sociology: college of arts-Baghdad 0212 

14 Social Dimensions of Drug Abuse in Iraq college of Science for 

Girls 0211 

15 The reality of women in Iraqi society: reading in the bilateral 

exclusion and inclusion Third Scientific Conference of the Faculty 

of Education / University of Muthanna 0211 

12 What happens in the Middle East: a sociological view Seminar 

Department of Sociology / College of 

Arts / University of Baghdad 

 0211 

12 Book Review turban and Mandarin Seminar Department of 

Sociology / College of 

Arts / University of Baghdad in cooperation with the Department of 

Social Studies in the House of Wisdom 

 0211 

19 Social policy in Iraq / controversial welfare state and the market 

economy Journal of the college of Arts 0211 

18 Social legislation and human security in Iraq Journal of 

Educational and Psychological Sciences 0211 

02 Drug abuse in Iraqi society: the culture of reading deprivation and 

alienation Journal of Social Studies - House of Wisdom 0210 



 

 

 

 

 

 

 

01 Culture of violence against women in Iraqi society First 

International Conference of the Faculty of Law - University of Kirkuk

 0210 

 

      Tenth,    Awards and Certificates of Appreciation: 

 

Year Donor Name of Awards and Certificates No. 

0229 Wassit university Certificate from the head of wassit 

university for participating in al-hikma house symposium  1 

0228 Wassit university Certificate from head of wassit 

university for participating in the second conference of wassit  0 

0228 theakar university Certificate from  the center of al- 

ahwar researches for participating in the conference of the center2 

0228 the alderman of Iraqi president Thanking and recognizing 

from the alderman of Iraqi president for participating in the first 

national economic forum 4 

0229 the minister of the young and sports Thanking and 

recognizing from the minister of the young and sports for 

participating in the conference ministry about unemployment 5 

0229 Wassit university Thanking and recognizing from the 

head of wassit university for participating in al-hikma house 

symposium 2 

0229 Wassit university Thanking and recognizing from the 

head of wassit university for headlining department of sociology in 

wassit 2 



 

 

 

 

 

 

 

0228 Wassit university Thanking and recognizing from the 

head of wassit university for participating in second conference 9 

0228 theakar university Thanking and recognizing from the 

head of theakar university for participating in the conference of the 

center of al- ahwar researches 8 

0228 Wassit university Thanking and recognizing from the 

head of wassit university for gifting many books to university of 

wassit 12 

0225 dean college of arts-Baghdad university Thanking and 

recognizing from the dean college of arts 11 

0229 dean college of arts-Baghdad university Thanking and 

recognizing from the dean college of arts 10 

0229 dean college of arts-wassit university Thanking and 

recognizing from the dean college of arts 12 

0228 dean of the college of national defense Thanking and 

recognizing from the dean of the college of national defense 14 

0228 dean college of arts-salah al-deen university Thanking and 

recognizing from the dean college of arts 15 

0229 head curators council of al- hikma house Thanking and 

recognizing from the head curators council of al- hikma house  12 

0228 head curators council of al- hikma house Thanking and 

recognizing from the curators council of al- hikma house 12 

0228 dean college of arts-Baghdad university Thanking and 

recognizing from the dean college of arts 19 



 

 

 

 

 

 

 

0212 dean college of arts-Baghdad university Thanking and 

recognizing from the dean college of arts 18 

0225 the ministry of labor and social affairs –social care

 Thanking and recognizing from the ministry of labor and social 

affairs –social care 02 

0225 directorate of social care in najafe Thanking and 

recognizing from the directorate of social care in najafe 01 

 

 

 

        eleven       languages: Arabic and English  

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


