الدكتورة الهاي عبد احلسني
أستاذة علم االجتماع يف كلية اآلداب جبامعة بغداد
من مواليد القادسية -العراق 1952
العمل
من  1992حتى اآلن أستاذ يف قسم االجتماع ،كلية اآلداب ،جامعة بغداد ،العراق
من  2009نيسان حتى نهاية حزيران أستاذ زائر يف جامعة فرايا الهولندية (الجامعة الحرة) يف أمسرتدام
2007من كانون الثاني حتى نهاية أيار تدريسي مقيم (أستاذ زائر) (فلربايت) يف كلية دكنسون يف
كاراليل ،بنسلفانيا ،الواليات املتحدة األمريكية
 2006 -2005أستاذ زائر يف قسم االجتماع ،كلية العلوم اإلنسانية ،جامعة السليمانية ،كردستان ،العراق

 2001 -1998أستاذ مساعد يف قسم االجتماع ،كلية اآلداب والعلوم ،املرج ،جامعة قاريونس ،ليبيا
 1998 -1996أستاذ مساعد يف قسم االجتماع ،كلية اآلداب ،جامعة بغداد ،العراق
 1996 -1992مدرس (محاضر) يف قسم االجتماع ،كلية اآلداب ،جامعة بغداد ،العراق
 1990 -1987مساعد باحث وتدريسي يف قسم االجتماع ،كلية اآلداب ،جامعة يوتا يف سولت ليك
ستي ،والية يوتا ،الواليات املتحدة األمريكية
 1980 – 1977صحفية يف جريدة الثورة (قسم الدراسات) ،بغداد ،العراق

التعليم
 1991دكتوراه فلسفة يف علم االجتماع ،جامعة يوتا ،مدينة سولت ليك ستي ،والية يوتا ،الواليات
املتحدة األمريكية التخصص الدقيق :تنظيم اجتماعي؛ التخصص الثانوي :سكان
األطروحة :التفاوت الجنسي يف العراق1988 -1967 ،
 1985ماجستري علوم يف علم االجتماع ،جامعة والية يوتا ،مدينة لوجان ،الواليات املتحدة األمريكية
األطروحة :التحضر وعمل املرأة يف العراق
 1977بكالوريوس يف علم االجتماع ،كلية اآلداب ،جامعة بغداد

التدريس
املدخل اىل علم االجتماع ،علم اجتماع املرأة ،نظريات اجتماعية (جامعة يوتا األمريكية)1990 ،1987 ،
املدخل اىل علم االجتماع ،حضارة وشخصية ،نظريات اجتماعية ،مفاهيم ونصوص باللغة األنكليزية
(جامعة بغداد ،العراق)1998 ،1992 ،

مفاهيم ونصوص باللغة اإلنكليزية ،تصميم البحوث االجتماعية ،علم االجتماع الصناعي ،تاريخ الفكر
االجتماعي ،علم اجتماع املعرفة ،نظريات اجتماعية (جامعة قاريونس ،املرج ،ليبيا)2001 -1998 ،
نظريات اجتماعية ،تاريخ الفكر االجتماعي ،مفاهيم ونصوص اجتماعية (جامعة بغداد ،العراق 2001
حتى الوقت الحاضر)
نظريات اجتماعية ،علم اجتماع املعرفة (دراسات عليا ،دكتوراه اجتماع ،جامعة بغداد ،العراق)2002 ،
أنثروبولوجيا تربوية ،قيادات محلية (دراسات عليا ،ماجستري أنثروبولوجيا ،جامعة بغداد ،العراق)2001 ،
فكر اجتماعي (باللغة األنكليزية) (دراسات عليا ،دكتوراه اجتماع وأنثروبولوجيا ،جامعة بغداد ،العراق،
)2005 & 2004
تنمية اجتماعية وتغري اجتماعي (باللغة األنكليزية) (دراسات عليا ،ماجستري اجتماع وأنثروبولوجيا
وخدمة اجتماعية ،جامعة بغداد ،العراق)2005 & 2004 ،
تغري اجتماعي (باللغة األنكليزية) (دراسات عليا ،ماجستري اجتماع وأنثروبولوجيا ،جامعة بغداد ،العراق،
)2006
أثنولوجيا متقدمة (دراسات متقدمة ،دكتوراه اجتماع ،جامعة السليمانية ،كردستان ،العراق)2005 ،
علم اجتماع املرأة يف الشرق األوسط ووجهات نظر من الشرق األوسط (كليو دكنسون ،مدينة كاراليل،
بنسلفانيا ،الواليات املتحدة األمريكية)2006 ،
علم اجتماع املرأة (ماجستري اجتماع) & نظريات سوسيولوجية (دكتوراه اجتماع ،جامعة بغداد ،بغداد،
العراق)2008-2007 ،
فكر اجتماعي ملرحلة الدكتوراه يف مجاالت االجتماع ،األنثروبولوجيا ،والخدمة االجتماعية (كلية اآلداب،
جامعة بغداد ،جامعة بغداد)2009 -2008 ،

تنظيم اجتماعي ملرحلة الدكتوراه يف علم االجتماع ،أنثروبولوجيا العوملة ملرحلة الدكتوراه يف علم
األنثروبولوجيا (كلية اآلداب ،جامعة بغداد)2010 ،
تنظيم اجتماعي للمرحلة الرابعة ،علم اجتماع التنظيم ملرحلة الدكتوراه اجتماع ،أنثروبولوجيا العوملة
ملرحلة الدكتوراه أنثروبولوجيا ،علم اجتماع املرأة ملرحلة املاجستري اجتماع (كلية اآلداب ،جامعة بغداد،
2011 -2010
سكان للمرحلة الثالثة اجتماع ،نظريات سوسيولوجية (دكتوراه اجتماع) ،فكر اجتماعي باللغة األنكليزية
(دكتوراه خدمة واجتماع) ،علم اجتماع التنظيم (دكتوراه اجتماع) ،تنمية باللغة األنكليزية (دكتوراه
خدمة واجتماع)2012 -2011،
سكان للمرحلة الثالثة اجتماع؛ الفصل األول :نظريات سوسيولوجية (دكتوراه اجتماع) ،تنمية باللغة
األنكليزية (دكتوراه اجتماع)؛ الفصل الثاني :تنظيم اجتماعي (دكتوراه اجتماع) وفكر اجتماعي باللغة
األنكليزية (دكتوراه اجتماع وخدمة اجتماعية)2013 – 2012 ،
سكان للمرحلة الثالثة اجتماع؛ الفصل األول :نظريات سوسيولوجية (دكتوراه اجتماع) ،نظريات
سوسيولوجية (ماجستري اجتماع)؛ الفصل الثاني :تنظيم اجتماعي (دكتوراه اجتماع)2014 - 2013 ،

اإلشراف
إشراف على رسالة ماجستري بعنوان (العنف ضد املرأة :ضرب الزوجات دراسة ميدانية يف مدينة رام اهلل
الفلسطينية) ،كلية اآلداب ،جامعة بغداد1996 ،
إشراف على رسالة دكتوراه بعنوان (التصور الذاتي واالجتماعي للمرأة يف العراق) ،كلية اآلداب ،جامعة
بغداد منذ  ،2002تم الدفاع عنها عام 2006
إشراف على رسالة دكتوراه بعنوان (تفعيل دور املرأة يف املؤسسة الرتبوية) ،كلية اآلداب ،جامعة بغداد منذ
 ،2002تم الدفاع عنها عام 2006

إشراف على رسالة دكتوراه بعنوان (املرأة واتخاذ القرار االجتماعي) ،كلية اآلداب ،جامعة بغداد منذ
 ،2003تم الدفاع عنها عام 2007
إشراف على رسالة ماجستري بعنوان (واقع حقوق الطفل يف العراق) ،كلية اآلداب ،جامعة بغداد منذ بداية
 ،2007تم الدفاع عنها عام 2008
إشراف على رسالة ماجستري بعنوان (املنظومة االجتماعية لألطفال املصابني بمرض التوحد :دراسة
ميدانية يف مدينة بغداد) ،كلية اآلداب ،جامعة بغداد منذ  ،2007تم الدفاع عنها 2009
إشراف على رسالة دكتوراه بعنوان (الفساد اإلداري يف العراق) ،كلية اآلداب ،جامعة بغداد منذ عام ،2006
تم الدفاع عنها عام 2010
إشراف على رسالة ماجستري بعنوان (عالقة االنتماءات التقليدية بتحركات النازحني داخليا :دراسة
ميدانية يف محافظة بغداد) ،كلية اآلداب ،جامعة بغداد ،تم الدفاع عنها عام 2009
املشاركة يف رئاسة وعضوية لجان مناقشة رسائل املاجستري والدكتوراه يف كلية اآلداب ،جامعة بغداد
وكلية اآلداب والعلوم يف املرج ،ليبيا2001 -1998 ،
اإلشراف على رسالة دكتوراه يف مجال أنثروبولوجيا الطفل ،تم الدفاع عنها عام 2011
اإلشراف على رسالة دكتوراه بعنوان (أنثروبولوجيا الجسد :دراسة يف املوروث االجتماعي للجسد) ،تم
الدفاع عنها عام 2012
اإلشراف على رسالة ماجستري بعنوان (الثقافات الفرعية يف مجلس النواب العراقي يف دورته الثالثة)،
تم الدفاع عنها عام 2011
اإلشراف على رسالة ماجستري بعنوان (اإلتجار بالنساء :دراسة اجتماعية) ،منذ عام  ،2011تم الدفاع
عنها 2014
اإلشراف على أطروحة دكتوراه بعنوان (الزعامة والسلطة الدينية :دراسة أنثروبولوجية) ،منذ عام 2012

اإلشراف على أطروحة دكتوراه بعنوان (الشيعة وبناء الدولة واألمة يف العراق) ،منذ عام 2012
اإلشراف على أطروحة دكتوراه بعنوان (التنوع العرقي والسلم األهلي :دراسة ميدانية) ،منذ 2013
اإلشراف على أطروحة دكتوراه بعنوان (اإلبادة الجماعية) ،منذ تشرين أول 2014

النشر
يف املوقف العربي اإلسالمي من املرأة :قراءة يف الحديث النبوي الشريف (صحيح البخاري ،ص )91 -75
شؤون اجتماعية ،العدد 1994 ،44
إشكالية الدور االجتماعي للمنظمات النسائية العربية ،ص  ،168 -153شؤون اجتماعية ،العدد ،45
1995
التمييز الجنسي يف العراق ،ص  ،132 -111شؤون اجتماعية ،العدد 1996 ،49
يف املوقف اإلسالمي من قضية املرأة ،ص  ،84 -76مجلة الكلمة ،العدد1999 ،
مفهوم العلم يف اإلسالم :نموذج أبو حيان التوحيدي ،ص  ،102 -94مجلة الكلمة ،العدد2000 ،
الرؤية االجتماعية ليعقوب الكندي ،ص  ،107 -99مجلة دراسات اجتماعية ،بيت الحكمة ،العدد ،13
2002
الرؤية االجتماعية للفارابي ،ص  ،102 -89مجلة الكلمة ،العدد 2002 ،36
حول خصوصية التحديث االجتماعي يف ليبيا ،ص  ،215 -200كلية اآلداب ،جامعة بغداد ،العدد ،59
2002
البعد األيديولوجي للعوملة ،ص  ،102 -81باالشرتاك مع د .قحطان سليمان الناصري ،ندوة بغداد يف
االقتصاد والعوملة ،بيت الحكمة2002 ،
النساء والتنمية :مراجعة نظرية ،ص  ،130 -95مجلة كلية اآلداب ،جامعة بغداد ،العدد 2003 ،64

اإلسالم والعوملة والشباب ،ص  ،17 -1مجلة كلية اآلداب ،جامعة بغداد ،العدد 2004 ،66
جوانب اجتماعية من حياة اليهود يف الواليات املتحدة األمريكية ،ص  ،137 -123مجلة كلية اآلداب،
جامعة بغداد ،العدد 2005 ،68
حضر الصحراء :رؤية يف البادية الليبية ،ص  ،94 -86مجلة دراسات اجتماعية ،بيت الحكمة ،العدد ،17
2005
"الجندر" بني الرؤية العربية والرؤية الوطنية املحلية ،مقبول للنشر يف مجلة دراسات اجتماعية ،بيت
الحكمة2005 ،
آفاق التقدم االجتماعي واالقتصادي والسياسي للمرأة الريفية يف العراق ،ص  ،297 -277مجلة كلية
اآلداب ،جامعة بغداد ،بغداد ،العراق2006 ،
أثر التنمية والحرب على النساء يف العراق ،1988 -1967 ،كتاب (دار الشؤون الثقافية ،وزارة الثقافة،
بغداد ،العراق)2006 ،
املالمح االجتماعية يف أعمال عدد مختار من الفالسفة العرب املسلمني :الكندي ،الفارابي ،إبن باجة ،ابن
طفيل ،وابن رشد ،كتاب (املوسوعة الثقافية ،العدد  ،29ط ( )1دار الشؤون الثقافية ،بغداد ،العراق،
)2006
سوسيولوجيا املسجد يف إيران :األسس الثقافية واملؤسساتية للثورة اإليرانية ،1979 -1978 ،رسالة
دكتوراه من تأليف سايروس وكيل الزاد (ترجمة باألشرتاك مع العميد الركن عبد الوهاب القصاب)
املجتمع والدولة يف إيران ،ص  ،109 -102مقال مرتجم ،مجلة دراسات اجتماعية ،بيت الحكمة ،العدد
2002 ،15
منهجية الدكتور علي الوردي يف مجال علم االجتماع يف العراق ،ص  ،89 -52مجلة العلوم االجتماعية،
العدد  ،1بغداد ،العراق2008 ،

كلية التمريض وتحديات النهوض باألداء النوعي للكوادر التمريضية ،ص  ،331 -308مجلة كلية اآلداب،
جامعة بغداد ،العدد 2008 ،86
علم االجتماع (كتاب منهجي لطلبة الصف الرابع الثانوي األدبي) ،باملشاركة ،وزارة الرتبية ،بغداد ،العراق،
2008
مصطلحات ونصوص اجتماعية باللغتني العربية واإلنكليزية( ،كتاب منهجي) (الدار الجامعية للطباعة
والنشر والرتجمة ،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،جامعة بغداد)2008 ،
مقدمة يف علم االجتماع( ،كتاب منهجي) باالشرتاك مع د .عبد اللطيف العاني( ،الدار الجامعية للطباعة
والنشر والرتجمة ،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،جامعة بغداد)2008 ،
النظرية النقدية (ترجمة) ،ص  ،20 – 13مجلة فيض الحكمة (بيت الحكمة) ،العدد 2011 ،5
القومية والعرقية :وجهات نظر أنثروبولوجية (ترجمة) ،عالم املعرفة ،الكويت ،تشرين أول 2012
الوردي يف امليزان ،ص  ،20 – 14إضافات ،العدد 2012 ،18 – 17
الجماعة البؤرية ،ندوة بيت الحكمة ،مقبول للنشر منذ 2012
األرامل يف العراق :الواقع وآفاق التنمية ،ص  ،84 – 67مجلة الدراسات االجتماعية ،العدد  ،28بيت
الحكمة2012 ،
Nursing in Iraq, in association with Joyceen Boyle, pp. 166 – 172, Journal of Transcultural Nursing, Vol. 23, No. 2, April 2012
مصطلحات ونصوص باللغتني العربية واإلنكليزية (الطبعة الثالثة)  ،املركز العلمي العراقي ،بغداد2012 ،
إعادة بناء النظرية األنثروبولوجية (ترجمة) ،ص  ،85 – 60إضافات ،العدد 2013 ،22
توجهات علم االجتماع يف العراق :املاضي والحاضر ،مقبول للنشر يف إضافات2013 ،

قراءات يف النظرية السوسيولوجية (كتاب مرتجم)( ،تحت الطبع يف مركز الدراسات العراقية) ،بريوت،
2013
تاريخ النظرية األنثروبولوجية (ترجمة) (بريوت والجزائر العاصمة :منشورات ضفاف ومنشورات
االختالف)2013 ،
مستقبل علم االجتماع يف العراق :التحديات وآفاق الحل ,ص  ،27 -10إضافات ،العدد  25شتاء2014 ،
تقرير عن الندوة الدولية بعنوان "علم االجتماع يف العراق :احتفال بالذكرى املئوية لعلي الوردي" ،الجامعة
األمريكية يف بريوت ،باالشرتاك مع حيدر سعيد ،املركز العلمي العراقي للدراسات االسرتاتيجية –
عمان 26 – 25 ،شباط  /فرباير  ،2014ص  ،172 – 159إضافات ،العدد  ،28خريف 2014
رد على مقالة الهاي عبد الحسني ،بقلم إياد القزاز ،ص  ،139 – 137إضافات ،العدد  ،28خريف 2014
االنتهاء من ترجمة ثالث فصول من كتاب اإلبادة الجماعية كجزء من مشروع كتاب ‘كلية اآلداب’
تشرين أول 2014
فصل ( )4يف كتاب ‘مستقبل العلوم االجتماعية يف الوطن العربي’ ،بعنوان ‘علم االجتماع يف العراق:
املاضي واملستقبل’ ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ص 2014 ،151 -131
صراع الحضارة والبداوة يف االنتخابات النيابية العامة يف العراق لعام  ،2014مقبول للنشر يف مجلة نقد
وتنوير اإللكرتونية ،الكويت2015 ،
حقوق اإلنسان واالختالفات الثقافية يف العراق ،مقدم للنشر 2015
كتاب قراءات يف النظرية السوسيولوجية( ،ترجمة) تحت الطبع. 2015 ،

املقاالت الصحفية
نساؤنا تحت طائلة القمع الذكوري ،صحيفة الصباح ،ص آراء ،العدد  13 ،2460شباط 2012
أجور األطباء يف العراق أم قضايا كثرية أخرى ،ملحق صحيفة الصباح ،العدد  18 ،2464شباط 2012
يف مشروع وثيقة ‘الحزب الشيوعي العراقي اىل املؤتمر الوطني التاسع’ ،طريق الشعب ،ص  ،7العدد
 20 ،128شباط 2012
يف وداع الزوج والصاحب والصديق ،طريق الشعب ،ص  ،5العدد  8 ،44تشرين أول 2012
لقاء يف ملحق طريق الشعب مع سعدون هليل2012 ،
نعم إللغاء البطاقة التموينية ولكن! ،صحيفة املدى ،ص  ،18العدد  13 ،2647تشرين ثاني 2012
دليل علمي جديد بشأن الدور األمريكي لإلطاحة بحكومة عبد الكريم قاسم ،طريق الشعب ،ص ،6
العدد 10 ،تموز 2013
يف األبعاد االجتماعية للسلم األهلي يف العراق ،العالم ،ص  ،9العدد  22 ،895تشرين أول 2013
الطائفية ،ظاهرة اجتماعية ،العالم ،تشرين ثاني2013 ،
خاطرة ‘على هامش االحتفال بالذكرى الستني لصدور مجلة "الثقافة الجديدة" ،طريق الشعب ،الصفحة
األخرية2013 ،
املثقف واملجتمع ،املدى ،ص  ،18العدد  20 ،3241كانون أول 2014

املشاركات اإلعالمية
‘حول املرأة’ ،برنامج برج بابل ،الحرة -عراق2004 ،
‘يف علي الوردي’ ،برنامج بالعراقي ،الحرة -عراق2010 ،

إضاءات’ ،العراقية2011 ،
برنامج ‘شباب وبنات’ ،السومرية2011 ،
املؤسسة األكاديمية يف العراق ،برنامج بالعراقي ،الحرة -عراق2012 ،
‘يف علي الوردي’ ،برنامج بالعراقي ،الحرة -عراق2012 ،
‘أبعاد’ ،العراقية2012 ،
‘يف علي الوردي’ ،برنامج بالعراقي ،الحرة -عراق2013 ،
‘هل العراق بلد منقسم’ ،برنامج حديث النهرين ،الحرة -عراق2014 ،
‘حول كلية اآلداب’ ،الفضائية الجامعية 21 ،كانون ثاني2014 ،

حماضرات
محاضرة يف ‘العوملة والشباب :مواقف وتصورات’ ،كلية الرتبية للبنات ،قسم الخدمة االجتماعية17 ،
نيسان2014 ،
املشاركة يف الحلقة النقاشية املعنونة ،املذهبية :تاريخا وراهنا وأخطارا ،مركز دراسات الوحدة العربية،
بريوت  4نيسان 2014
املشاركة يف أعمال الندوة العلمية املوسومة ،اإلصالح االجتماعي يف فكر األمام الحسني ،كلية اآلداب،
جامعة واسط 19 ،تشرين ثاني 2014

عضوية اجلمعيات العلمية واملهنية
الجمعية العراقية للعلوم االجتماعية
نقابة املعلمني يف العراق

اتحاد االجتماعيني العرب

املؤمترات والندوات
املؤتمر التأسيس لالجتماعيني العرب ،بنغازي ،ليبيا 1979
ندوة اآلفاق االجتماعية واالقتصادية والسياسية للمرأة يف العراق يف القرن الحادي والعشرين بأشراف
مكتب األمم املتحدة للتنمية االجتماعية وبالتعاون مع االتحاد العام لنساء العراق1995 ،
ندوة الثقافات الفرعية يف العراق بأشراف كلية اآلداب ،جامعة البصرة ،العراق1992 ،
ندوة حول سبل مكافحة املخدرات يف املرج ،ليبيا1999 ،
الدورة الطبية الثالثة للقانونيني وربابنة السفن بأشراف مكتب مكافحة املخدرات بشعبية املرج
وبالتعاون مع كلية اآلداب والعلوم ،املرج ،جامعة قاريونس ،ليبيا2000 ،
الندوة العلمية الثالثة لليوم العاملي ملكافحة املخدرات بأشراف أمانة شؤون الثقافة والتعبئة الجماهريية
باملؤتمر الشعبي لشعبية بنغازي ورابطة شباب بنغازي ومكتب مكافحة املخدرات يف بنغازي ،ليبيا،
2001
االشرتاك بإدارة وتنفيذ دورة تدريبية لتدريب املدربني حول دور العامل (األخصائي) االجتماعي لحماية
الطفل يف العراق وذلك بالتعاون مع منظمة التضامن اإليطالية واليونيسيف للفرتة من  23 -18آب،
ومن ثم  29 -24آب2003 ،؛ والقسم الثاني من الدورة تم يف تشرين أول من نفس العام2003 ،
االشرتاك بتنفيذ دورة تدريبية لعدد من املنتسبات يف وزارة العمل والشؤون االجتماعية بالتعاون مع
املنظمة النرويجية الكنسية للمساعدة واإلغاثة غري الحكومية ،تشرين أول  -2003تشرين ثاني
2003

املشاركة يف ورشة عمل حول الخدمة االجتماعية يف أربيل ،كردستان بالتعاون بني جامعة صالح الدين
ووزارة العمل والشؤون االجتماعية يف إقليم كردستان2008 ،
املشاركة يف ورشة عمل يف مجال األمن اإلنساني يف ظروف الحرب يف أربيل ،كردستان بالتعاون بني
منظمات مجتمع مدني والجامعة الحرة يف هولندا2008 ،
املشاركة يف املوسم الثقايف لكلية اآلداب يف جامعة واسط ،كانون أول2010 ،
املشاركة يف اجتماع املائدة املستديرة حول الجندر واملجتمع املدني18 – 17 ،حزيران ،عمان ،األردن2011 ،
املشاركة يف اجتماع املائدة املستديرة حول الجندر واملجتمع املدني ،تشرين أول ،بريوت ،لبنان2011 ،
املشاركة يف اجتماع املائدة املستديرة ملناقشة تقرير سيداو ،حزيران ،أربيل2012 ،
املشاركة بورشة تدريبية حول دراسات الجندر ،أيلول ،بريوت ،لبنان2012 ،
املشاركة بورشة تدريبية حول دراسات الجندر ،نيسان ،أربيل2013 ،
املشاركة يف فريق عمل بعنوان ‘منسق وطني’ لتطوير مجسات لدراسة التنوع الديموقراطي يف العالم
(جامعة نوتردام الفرنسية؛ كوتنربك األملانية وهيوستن)2013 ،
املشاركة يف أعمال مؤتمر قسم االجتماع ،كلية اآلداب ،جامعة بغداد ملناسبة االحتفاء ببغداد عاصمة
الثقافة العربية بعنوان ‘حوار الثقافات واألديان :رؤى استشرافية للتعايش السلمي يف العراق’ ،بغداد،
 16-15شباط 2014
املشاركة يف أعمال الندوة الدولية ملناسبة االحتفال بالذكرى املئوية األوىل لوالدة الدكتور علي الوردي
( )2014 -1913بعنوان ‘علم االجتماع يف العراق :احتفال بالذكرى املئوية لعلي الوردي’ ،بريوت-25 ،
2014 26
املشاركة يف الحلقة النقاشية حول الدراسة املوسومة ،تحديد معالم الدولة اإلسالمية للباحث تشالز
ليسرت ،2015 -2 – 9 ،مركز النهرين ،بغداد ،العراق

املشاركة بأعمال مؤتمر كلية اآلداب ،جامعة بغداد حول حقوق املرأة 26 ،نيسان 2015
املشاركة ببحث بعنوان ،إنتاج املعرفة الجندرية يف العراق :مراجعة أكاديمية ،للفرتة من  8-6آيار  2015يف
جامعة ماربورغ األملانية
العوملة والطائفية :دراسة استطالعية آلراء عينة مختارة من طلبة جامعتي بغداد وواسط ،مقبول ملؤتمر
‘ظاهرة التطرف وأزمة االعتدال :نحو سياسة اجتماعية شاملة ملواجهة التطرف واإلرهاب’ ،بيت
الحكمة ،بغداد ،العراق تشرين أول 2015

اجلوائز
جائزة ‘أحسن كاتب’ ،جريدة الثورة ،بغداد1978 ،
جائزة أفضل شخصية تدريسية ،كلية اآلداب ،جامعة بغداد1993 ،
الفوز بجائزة الدراسات العراقية يف لندن عن بحث "منهجية الدكتور علي الوردي" ،وذلك مناصفة مع
الدكتور عدنان ياسني يف أيلول 2009
جائزة الفلربايت للعمل كأستاذ زائر مقيم يف كلية دكنسون ،كارليل ،والية بنسلفانيا ،الواليات املتحدة
األمريكية2007 ،
درع املشاركة يف أعمال الندوة الدولية للذكرى املئوية لوالدة الدكتور علي الوردي2014 ،

التكليفات اإلدارية
عضو املجلس االستشاري بكلية اآلداب ،جامعة بغداد2002 ،
مقرر دراسات عليا ،قسم علم االجتماع ،كلية اآلداب ،جامعة بغداد ،منذ  2013حتى الوقت الحاضر
بتاريخ  ،2013-9-26رقم كتاب التكليف 13152

تكليف باملشاركة يف عضوية اللجنة املشرفة على إصدار سلسلة كتاب اآلداب ،كلية اآلداب ،جامعة
بغداد ،منذ  1أيلول2014 ،حتى الوقت الحاضر
تكليف باملشاركة يف عضوية لجنة الخرباء على مستوى كلية اآلداب ،جامعة بغداد2014 ،
رئاسة اللجنة املشرفة على مشروع كرسي اليونسكو لإلبادة الجماعية ،األمر ( )904بتاريخ ( 19كانون
ثاني 2015
رئاسة تحرير مجلة كلية اآلداب اإللكرتونية

التشكرات
شكر وتقدير من عميد كلية اآلداب ،جامعة بغداد للفوز باستفتاء أفضل شخصية تدريسية1992 ،
شهادة شكر وتقدير من اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية يف بنغازي ،ليبيا2000 ،
شهادة تقدير وامتنان من الجمعية الوطنية الليبية ملكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية ،مكتب شعبية
املرج ،ليبيا2000 ،
شهادة شكر وتقدير من أمانة شؤون الثقافة والتعبئة الجماهريية باملؤتمر الشعبي لشعبية بنغازي ورابطة
شباب بنغازي ومكتب مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية يف بنغازي ،ليبيا2001 ،
رسالة شكر وتقدير من مدير شؤون أعضاء هيئة التدريس يف جامعة قاريونس ،املرج ،ليبيا2001 ،
شهادة تقدير من طلبة قسم العلوم السلوكية ،شعبة علم االجتماع ،كلية اآلداب والعلوم ،املرج ،جامعة
قاريونس ،ليبيا2001 ،
شكر وتقدير من عميد كلية اآلداب ،جامعة بغداد ،العراق2003 ،
شكر وتقدير من رئيس جامعة بغداد ،جامعة بغداد ،العراق2005 ،

منح قدم ملدة شهر ألغراض العالوة والرتفيع من عميد كلية اآلداب ،جامعة بغداد ،العراق2005 ،
شكر وتقدير من املعاون العلمي للشؤون العلمية والدراسات العليا يف كلية اآلداب ،جامعة بغداد ،العراق،
2006
شكر وتقدير من رئيس جامعة ذي قار ،ذي قار ،العراق2006 ،
شكر وتقدير من رئيس جامعة القادسية ،القادسية ،العراق2006 ،
شكر وتقدير من رئيسة قسم االجتماع يف كلية دكنسون ،كاراليل ،بنسلفانيا ،الواليات املتحدة األمريكية،
2007
شكر وتقدير من رئيس جامعة غرب أالباما ،أالباما ،الواليات املتحدة األمريكية2007 ،
شكر وتقدير من عميد كلية اآلداب يف جامعة بغداد للمشاركة يف برنامج الفلربايت ،بنسلفانيا ،الواليات
املتحدة األمريكية2007 ،
شكر وتقدير من عميد كلية اآلداب ،جامعة بغداد للعمل كعضو لجنة امتحانيه يف قسم االجتماع2008 ،
شكر وتقدير من مساعد رئيس جامعة بغداد للشؤون العلمية للفوز بجائزة الدراسات العراقية املعاصرة
يف لندن ،أيلول2009 ،
شكر وتقدير من عمادة كلية اآلداب يف جامعة واسط للمشاركة يف املوسم الثقايف للكلية ،كانون أول،
2010
شكر وتقدير من لجنة املرأة واألسرة يف مجلس محافظة بغداد للتميز يف مجال االختصاص 3 ،حزيران
2010
شكر وتقدير للمشاركة يف أعمال الندوة العلمية املوسومة ،أزمة العملية السياسية من قبل املركز العلمي
العراقي 21 ،أيار 2011
شكر وتقدير من رئيس جامعة بغداد للحصول على مرتبة أستاذ2011 ،

شكر وتقدير من عميد كلية اآلداب ،جامعة بغداد للحصول على مرتبة أستاذ2011 ،
تهنئة ملناسبة الحصول على مرتبة األستاذية من السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي4 ،آذار
2012
شكر وتقدير من عالم املعرفة ،الكويت لنشر كتاب القومية والعرقية :وجهات نظر أنثروبولوجية2012 ،
شكر وتقدير من عميد كلية اآلداب ،جامعة بغداد للعمل يف اللجنة االمتحانية2013 -2012 ،
شكر وتقدير ‘للجهود العلمية املتميزة ال سيما يف مجال الرتجمة هذا العام’ ،من عميد كلية اآلداب ،جامعة
بغداد ،بتاريخ  ،2013-11-7رقم الكتاب 14494
شكر وتقدير من معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ملناسبة صدور كتابي العرقية والقومية
وتاريخ النظرية األنثروبولوجية2014 ،
شكر وتقدير من القائمني على الندوة الدولية ملناسبة الذكرى املئوية لوالدة الدكتور علي الوردي للدور
التنسيقي والتنظيمي يف الندوة ،شباط2014 ،
شكر وتقدير من رئاسة قسم علم االجتماع ،كلية اآلداب ،جامعة بغداد للمشاركة يف أعمال مؤتمر حوار
الثقافات واألديان  ...رؤى استشرافية للتعايش السلمي يف العراق 16-15 ،شباط 2014
شكر وتقدير من عمادة كلية الرتبية للبنات ،جامعة بغداد للمشاركة يف أعمال الندوة العلمية املوسومة،
الشباب والعوملة  ...قلق الهوية وخيارات التمكني 17 ،نيسان 2014
شكر وتقدير للمشاركة يف املؤتمر السنوي لقسم الدراسات االجتماعية ،بيت الحكمة بالتعاون مع اتحاد
الكتاب واألدباء يف النجف املوسوم ،البيئة – اإلنسان – املجتمع :جدلية العالقة 18 – 17 ،أيلول 2014
شكر وتقدير من عمادة كلية اآلداب ،جامعة بغداد للمشاركة يف أعمال الندوة العلمية املوسومة ،اإلبادة
الجماعية يف العراق :أبعادها التاريخية وآثارها النفسية واالجتماعية 23 ،تشرين أول2014 ،

شكر وتقدير من عمادة كلية اآلداب ،جامعة بغداد للعمل بعضوية اللجنة االمتحانية لقسم علم االجتماع
للعام الدراسي  27 ،2014 – 2013تشرين أول 2014
شكر وتقدير من عمادة كلية اآلداب ،جامعة واسط للمشاركة يف أعمال امللتقى العلمي األول تحت شعار،
الحسني يوحدنا 20 – 19 ،تشرين ثاني 2014
شكر وتقدير من رئيس مجلس أمناء بيت الحكمة للمشاركة ورئاسة جلسة يف الندوة العلمية املوسومة،
سوسيولوجيا الحركات االجتماعية يف املجتمع العراقي ،التي أقامها بيت الحكمة – قسم الدراسات
االجتماعية بالتعاون مع كلية اآلداب ،قسم األنثروبولوجيا التطبيقية ،الجامعة املستنصرية 30 ،تشرين
ثاني 2014
شكر وتقدير من عمادة كلية اآلداب ،الجامعة املستنصرية للمشاركة يف أعمال الندوة العلمية املوسومة،
سوسيولوجيا الحركات االجتماعية يف املجتمع العراقي ،التي أقامها بيت الحكمة – قسم الدراسات
االجتماعية بالتعاون مع كلية اآلداب ،قسم األنثروبولوجيا التطبيقية ،الجامعة املستنصرية 30 ،تشرين
ثاني 2014
شكر وتقدير من عمادة كلية اآلداب للمشاركة بأعمال مؤتمر الكلية حول حقوق املرأة 26 ،نيسان 2015
شكر وتقدير من قسم علم االجتماع للمشاركة يف أعمال مؤتمر القسم (رئاسة جلسة) 5 ،آيار 2015

