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 السرية الذاتية

 لألستاذ الدكتور عدنان ياسني مصطفى 
yasinadn@yahoo.com  

                                                                                   

 صالح الدينمحافظة  / 195 6 العراق: مواليد 
 1979كلية اآلداب  -جامعة بغداد -االجتماععلم  بكالوريوس. 
 1982كلية اآلداب  -جامعة بغداد -الحضري  االجتماع علم ماجستير  
 جامعة هل  - التنمية جتماعأ علم: دكتوراهHull University–  1990المملكة المتحدة 

 (. 2007عام  بروفيسور/  أستاذ) العلمية الدرجة 
 (1997 -1994العمراني  التخطيط هيئة) أول أبحاث رئيس 
 2003-1997 الحكمة بيت في االجتماعية الدراسات قسم رئيس 

  2003-2002أمين عام بيت الحكمة 

  22004-2003رئيس هيئة ادارة بيت الحكمة  
 2008 العراق في البشرية التنمية لتقرير العليا االستشارية الهيئة عضو . 
 سابقا اجتماعية دراسات مجلة تحرير رئيس  

  رئيس تحرير مجلة العلوم االجتماعية التي تصدر عن الجمعية العراقية لعلم االجتماع 
 سابقا .العراقي العلمي المجمع في اإلنسانية العلوم دائرة عضو 

 عضو لجنة الدراسات االستراتيجية في بيت الحكمة سابقا 

 عضو هيئة رعاية الطفولة العراقية سابقا 

  رسم سياسة حماية الطفولة في العراقعضو اللجنة االستشارية لمشروع 

 جامعة بغدادعضو الهيئة االستشارية لمجلة كلية التربية للبنات / 

  /2009-2007عضو مجلس جامعة تكريت 

  / 2007-2004عضو فريق العمل االستشاري لوزارة العمل والشؤون االجتماعي 

 2008على جائزة الدراسات العراقية المعاصرة في لندن لعام  حائز 

 2009 لعام لندن في  المعاصرة العراقية الدراسات جائزة على حائز

  2014-2010 العراقية الوطنية التنمية لخطة االجتماعي الوطني االستشاري 
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  2017-2013االستشاري الوطني االجتماعي لخطة التنمية الوطنية العراقية 

 ات العلمية في مجال ف على تنظيم وا عداد العشرات من المؤتمرات والندوات والحلقاإلشرا
 االختصاص.

 بغداد جامعة -/ الدراسات العليا التنمية اجتماع علم أستاذ 

 رئيس لجنة الدراسات العليا في قسم الخدمة االجتماعية / كلية التربية للبنات/ جامعة بغداد 
 علم االجتماعالتنمية  و اطاريح الماجستير والدكتوراه في ميدان  كبير من عدد على اإلشراف 
 في مختلف الجامعات العراقية والدكتوراه الماجستير اطاريح من العشرات مناقشة. 

  2003المشاركة في المنتدى االجتماعي االسيوي االول في الهند/ حيدر اباد كانون الثاني/يناير 

 2005 الجامعة المنصور كلية في القيت محاضرات العراق، في المرأة لتمكين الثقافية االبعاد-
2007 

 بتكليف من صندوق االمم المتحدة  العراق في االحداث اصالحيات تقويم مشروع خبراء رئيس
بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون االجتماعية في   2010)نفذ المشروع عام   UNFPAللسكان 

 بغداد وكردستان( 

 

 فصل ،(العراق في المعيشة ومستويات الحرمان خارطة) دراسة في فصلين كتابة في المشاركة 
صدرت عام ) UNDPبالتعاون مع البرنامج االنمائي لالمم المتحدة  التحتية، البنى وفصل التعليم
2011.) 

 

 والممارسات والمواقف المعرفة مسح إعداد خبير Knowledge, A Attitude and Practice 
 ( (KAP مع  الذي أنجزته وزارة التخطيط ووزارة اإلعالم ووزارة الصحة بالتعاون  2000لعام

 منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف(.

 
  12المشاركة في ورشة عرض مسودة نتائج مسح معارف ومواقف وممارسات الشباب، عمان-

 التي نظمتها منظمة البونيسيف. 14/10/2004

 
 التي نظمتها مؤسسة أرض االنسان في  " الدستور وحقوق الطفل" عمل حول   المشاركة في ورشة

 .2005تموز/يوليو  28-24عمان 

 
 ،التي نظمها البرنامج االنمائي لالمم  المشاركة في الدورة التعريفية حول شبكة التنمية البشرية

 .11/3/2006-6، للمدة من المتحدة في بيروت
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  الجماهيرية والمهنية في المشاركة في موسوعة مدينة تكريت ببحث بعنوان "دور المنظمات
 .1998تكريت"، نشر في موسوعة تكريت، 

 
  المشاركة ببحث  في الندوة الفكرية التي نظمتها وزارة العمل والشؤون االجتماعية بعنوان "حصانة

 .21/2/2001القيم ودورها في درء السلوك المنحرف" بتاريخ 

 
 لتي نظمها مركز الخليج لالبحاث للمدة من المشاركة في ندوة "العراق ودول الجوار: رؤى متبادلة" ا

 دولة االمارات العربية المتحدة.  3/2005/ 30-31

 
 األمم برنامج مع وبالتعاون  2002 آذار القاهرة في القومي التخطيط معهد أعدها دورة في االشتراك 

 حول إعداد تقارير التنمية البشرية. UNDP اإلنمائي المتحدة

 
  الثقافي المشاركة بورقة عمل في الملتقى الثقافي األول لمراكز البحوث العربية الذي نظمه المنتدى

 .2001شباط  29-27العربي في دار سيدة الجبل/ لبنان للفترة 

 
 ( إعداد دراسة شاملةCountry Profile :Iraq بتكليف من لجنة األمم المتحدة االقتصادية )

، بعنوان  2006(. وقد صدرت الدراسة عام ESCWA -السكواواالجتماعية لغربي آسيا )ا
 السياسات االجتماعية في العراق.

 
  إعداد دراسة وبتكليف من مجلس وزراء العمل والشؤون االجتماعية العرب بعنوان)واقع مؤسسات

أنجزت الدراسة كانون  -العمل االجتماعي في العراق( باالشتراك مع الدكتور كريم محمد حمزة
 .2002 األول

 
  إعداد دراسة حول المتغيرات االجتماعية لعراق ما بعد الحرب ضمن الندوة التي نظمها بيت

بتاريخ  UNDPالحكمة بالتعاون مع البنك الدولي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق 
 عنوان الدراسة )رؤية في المتغيرات االجتماعية لعراق ما بعد الحرب(. 13/7/2003

 
  إعداد دراسة ميدانية باالشتراك مع د. كريم محمد حمزة ود. كامل الزبيدي بعنوان )األسرة وحقوق

بغداد( . أنجزت الدراسة في شهر في مدينة الطفل في مجتمع محلي: دراسة استطالعية ميدانية 
 .2003أكتوبر/ تشرين األول 
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  فال العاملون في شوارع بغدادبعنوان )األط دراسة باالشتراك مع د. كريم محمد حمزة  عدادإ- 
 . 2003دراسة وصفية أنجزت الدراسة في حزيران/ يونيو 

 
 )ورشة العمل عن  اإلسهام في دراسة بعنوان )التنمية االجتماعية في العراق: المسارات واآلفاق

عنوان الندوة )مسائل إعادة  االعمار االقتصادي واالجتماعي(  /والمنطقة بعد الحرب   العراق
برعاية لجنة األمم المتحدة: اللجنة  2003تموز/ يوليو  11-9للمدة من       عقدت في بيروت 

آسيا )االسكوا(وبالتعاون مع البنك الدولي. نشرت الدراسة في مجلة  االقتصادية واالجتماعية لغرب 
    .2003أيلول  26   السنة  295 المستقبل العربي/ العدد

 
 تشرين األول/  9-7بيروت  -اإلسهام في االجتماع العربي للتقييم العشري للسنة الدولية لألسرة

بدراسة بعنوان )أثر االحتالل والحروب والنزاعات المسلحة على أوضاع األسرة  2003أكتوبر 
ة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا العربية: دراسة حالة العراق( وبرعاية لجنة األمم المتحد

 )االسكوا( مع التركيز على الجندر.

 
 الفعل والتحدي، نشرت في مجلة دراسات  -إعداد دراسة بعنوان شبكات األمان االجتماعي العربية

 .2000لسنة  5اجتماعية/ العدد 

 
 ئيالمشاركة في الندوة التي نظمها بيت الحكمة مع برنامج األمم المتحدة اإلنماUNDP   سنة

حول )التنمية البشرية المستدامة( ببحث بعنوان )التنمية لمستدامة بين إيديولوجيا الشمال  2000
 .2001نشرت في كتاب التنمية المستدامة في العراق عام ومأزق الجنوب: رؤية سوسيولوجية(.

 
 ربي" ببحث بعنوان  المشاركة في الندوة التي نظمها بيت الحكمة حول " الفقر والغنى في الوطن الع

"الفقر والمشكالت االجتماعية"، نشر في كتاب الفقر والغنى في الوطن العربي، بيت الحكمة، 
2002 . 

 
  المشاركة في المؤتمر السنوي التحاد االجتماعيين العرب الذي عقد في شهر نوفمبر/ تشرين

 ببحث بعنوان)العولمة وحق الهوية(. 2000الثاني/عام 

 
 منتخبة في العراق ، بتكليف من  لمناطقسة األوضاع االجتماعية واالقتصادية اإلسهام في درا

 . 2005اليابانية  JICAمؤسسة 
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  العولمة وآثارها االجتماعية في المنطقة  /المشاركة في اجتماع الخبراء الذي نظمته االسكوا
  .2005ديسمبر/كانون األول  21-19العربية، الذي عقد في بيروت للمدة 

 
  بعنوان )المراة بدراسة   2009االسهام في التقرير االستراتيجي العراقي الصادر عن مركز حمورابي

 والمتغيرات المجتمعية في العراق: تحليل سوسيولوجي(.

 
  2006إعداد استراتيجية النهوض االجتماعي العراقية لوزارة التخطيط والتعاون االنمائي. 

 
 التي نظمت  2014-2010لخطة الخمسية الوطنية العراقية المشاركة في مؤتمر مناقشة وثائق ا

 .8/11/2009-5في اربيل للمدة من 

 
  المشاركة في ورشة عمل "االكاديميين العراقيين والعمل البرلماني: مفاهيم، خبرات، ومهارات"، التي

سيين نظمها منتدى البدائل العربي بالتعاون مع مؤسسة ويستمينستر للديمقراطية، ورابطة التدري
 .2009اذار  15-7العراقيين، في بيروت للمدة من 

 
  لمناقشة موضوع الخصخصة المشاركة في ورشة العمل المتخصصة لالتحاد الدولي للنقابات الحرة

 .23/6/2006في العراق ، التي نظمت في االردن يوم 

 
  نكتب للعراق الواحد تاريخا مشرقا" للمدة  / جامعة تكريت  بعنواناآلدابالمشاركة في مؤتمر كلية"

 هجرية. 1428ربيع االول  29-28من 

 
 خبير إعداد سياسة التشغيل الوطنية بالمشاركة مع منظمة العمل الدولية  ILO  التي أقرت نهاية ،

 .2010عام 

 
  ( المشاركة في ورشة العمل التي نظمتها االسكواESCWA حول ) التنمية بناء القدرات في

 .2010شباط  20-15 بيروت   /" بالمشاركةوالتنمية محلية ال

 
  المشاركة في ندوة سياسة التشغيل في العراق التي نظتها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة

 .2010/ كانون أول 23-19العمل والشؤون االجتماعية في اسطنبول للمدة من 
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  اللقاءات الثقافية مع وزارة الثقافة المغربية المشاركة مع وفد بيت الحكمة في عقد سلسلة من
وجامعة محمد الخامس وجامعة مراكش في المملكة المغربية واالطالع على تجارب مراكز الثقافة 

 .2011أيلول  28-21والفكر في المملكة المغربية للمدة من 

 
  موظفي القطاع العام المشاركة في ورشة هيئة النزاهة بعنوان "المسح الشامل لظروف العمل ونزاهة

 .2010تشرين ثاني  26-23في العراق" التي عقدت في اربيل/ العراق للمدة من 

 
  ،المشاركة في اجتماعات مراجعة فصول دراسات الحاجات االساسية غير المشبعة في العراق

 .2010كانون ثاني  31-30عقدت في عمان يومي 

 
  )  المشاركة في ندوة مؤسسة المدى بورقة بعنوان )األمن اإلنساني: أمن الدول  أم أمن الناس

  2006/تشرين الثاني نوفمبر4قراءة في المضامين واالتجاهات الدولية. عقدت بتاريخ 
 

 بورقة حول األمن اإلنساني وتحديات االندماج االجتماعي في العراق، مقدمة إلى  مشاركةال
حول )أثر اإلرهاب على  2006منعقد في جمهورية مصر العربية كانون األول/ديسمبر المؤتمر ال

 التنمية االجتماعية(.
 

  بورقة بعنوان )أهداف األمن اإلنساني التي تحققها شبكة الحماية االجتماعية لألطفال  المشاركة
في العراق ديسمبر  ه هيئة رعاية الطفولةتفي العراق( مقدمة إلى مؤتمر الطفولة الثالث الذي نظم

2006. 
 

  2007نيسان  17-16المشاركة في المؤتمر العلمي األول لكلية اآلداب/جامعة تكريت بتاريخ  ،
 عنوان البحث: المجتمع العراقي: ثوابت التاريخ والجغرافيا وقضية النهوض المجتمعي.

  
 لتعاون مع البرنامج المشاركة في الدراسة التي أصدرتها وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي با

، دراسة خارطة الحرمان ومستويات المعيشة في العراق. المشاركة 2006اإلنمائي لألمم المتحدة 
 .في ورقة خلفية مع كتابة ثالثة فصول رئيسية

 
  "المشاركة في الحلقة النقاشية "التنمية البشرية في العراق: تداعيات الماضي وضرورات المستقبل

مية البشرية المستدامة وتطوير فكرة الحكم الصالح(، منشورة في مجلة الحكمة، بدراسة بعنوان )التن
 .2006، 42العدد 
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 ، الذي  المشاركة في المؤتمر الثاني الذي نظم من قبل الرابطة الدولية لدراسات العراق المعاصر

، عنوان البحث )المجتمع العراقي: األمن 2007حزيران  15-13عقد في عمان للمدة من 
 تحليل سوسيولوجي(. -مفترق طرق  فياإلنساني 

 
 

  المشاركة في المؤتمر الدولي حول أزمة البطالة في الوطن العربي ببحث بعنوان: البطالة والتشغيل
 18-17ومشاركة المرأة في سوق العمل . القاهرة  في العراق: تحليل من منظور النوع االجتماعي

 .2008مارس 

  جعلوووالج ماع ووو  ج: بعنووو   المشااااركة فاااي الماااؤتمر الثااااني لكلياااة اآلداب/ جامعاااة تكريااات ببحاااث

 28-27   نعقوولج ل وول جموواج.   ح اووإجى وورجتومجين وو  جل عوو ج:و ألموواج ماع وو ع جلوو ج  عوو   

 . 2008نيس  ،ج

 

 ج معووإج: ا معووإجيك  ووحجببحوواجبعنوو   /  لبنوو     ع بيووإجكليووإ ج ألولج   وومي  جلوو ج   شوو م إ  

 .2008 ل صجويحل   ،جآذ م: و  عن يإجو  نهضإ

 
 لمؤتمر الثاني لرابطة دراسات العراق المعاصر بعنوان: األمن االجتماعي ل دراسة  لمشاركة فيأ

البحث في المؤتمر  قدموشبكات األمان االجتماعي في العراق: إشكاليات بنيوية وخيارات تمكينية. 
 . 2008تموز/يوليو  18-16عقد في لندن منال
 

  المشاركة في المؤتمر الوطني حول الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الذي عقد في اسطنبول آب
، بالتعاون مع البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة ومجلس القضاء االعلى ، عنوان الدراسة 2008

 العراق: تحليل سايكو سوسيولوجي.المقدمة: الجريمة المنظمة في 
 

  آذار  23-21المشاركة في المنتدى االقتصادي الوطني األول في العراق المنعقد للمدة من
 ."السياسة االجتماعية في العراق: اإلشكاليات وخيارات النهوض البحث " ، عنوان 2009

 
  النجف األشرف ، عنوان في مدينة  2009المشاركة في مؤتمر الطفولة الخامس المنعقد في آذار

 الورقة: التنمية المبكرة للطفولة العراقية: خيارات التدخل من أجل التمكين.
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  المشاركة في مؤتمر مركز الدراسات القانونية والسياسية في جامعة النهرين المنعقد يوم
 ، عنوان الورقة: األمن اإلنساني  والسياسة االجتماعية في المجتمع المأزوم.25/3/2009
 

  اعداد دراسة بعنوان "تقويم أنظمة جمع المعلومات  عن ضحايا لعنف المبني على أساس النوع
 .2011، تموز  UN Women ) ( االجتماعي " بتكليف من وزارة المرأة واالمم المتحدة للمرأة

 
  ة: المشاركة في المؤتمر الدولي لكلية التربية للبنات ببحث بعنوان )البناء المعرفي وتنمية المرأ

 .2011، اكتوبر 13-12االشكاليات المنهجية للمنتج البحثي( للمدة من 
 

  المشاركة في مؤتمر بيت الحكمة حول " بناء الدولة "  ببحث بعنوان " بناء الدولة وخيارات
 .2012كانون الثاني  19-18السياسة االجتماعية في العراق"، المنعقد في بغداد للمدة من 

 
 المتحدة  لألمملبرنامج االنمائي إعداد دراسة تحليلية لUNDP   /عن الحكم الصالح في العراق

 .2012. أنجزت الدراسة شباط/فبراير ة تحليل لمعطيات نتائج مسح شبكة المعرفة العراقي
 

  دراسة تحليلية معمقة حول الهجرة والنزوح في العراق، بتكليف  إلعدادالمشاركة ضمن فريق خبراء
 .2012، أنجزت الدراسة في نيسان UNFPAللسكان من صندوق االمم المتحدة 

 
  المشاركة في ورشة العمل التي نظمتها هيئة االمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

 19-13لالطالع على التجربة المصرية في الموازنات المستجيبة للنوع االجتماعي للمدة من 
 بالقاهرة. 2012مارس 

 
  المشاركة في الندوة العلمية التي نظمتها وزارة الشباب في العراق بعنوان "االمية بين أوساط الشباب

تشرين   30في المجتمع العراقي" ببحث بعنوان "التشغيل والمتغيرات المجتمعية في العراق"، بتاريخ 
 .2011الثاني 

 
 دراسات منشورة وغري منشورة:

 
 للعلوم العراقية الجمعية -االجتماعية العلوم مجلة-الحضري  المجتمع في االنحراف سوسيولوجيا -1

 .2000 سنة بغداد/ االجتماعية
 .1994 واإلداري، األمني للتطوير العالي المعهد. العراق في الخطرة الجرائم أنماط لبعض تحليلية دراسة -2
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)السلوك المنحرف واليات الرد  الحكمة في  نشر بحث األزمات، ظروف في المنحرف السلوك -3

 . 1999بغداد -المجتمعي(، سلسلة المائدة الحرة، بيت الحكمة

 
 .1992للحضرية، بحث غير منشور،  السوسيولوجي المنظور -4
 أكتوبر/ العرب االجتماعيين مؤتمر في ألقي بحث ،االختراق وتحديات القيم ثوابت بين العربية المرأة -5

2002. 
 .2002ستقبل يبنيه الجميع. محاضرة ألقيت في المجمع العلمي العراقي/شباط م: المجتمعي النهوض -6

 
 .13/4/2003 بغداد/ العراقي العلمي المجمع في ألقيت محاضرة-العراق في المعاصر المدني المجتمع -7

 
 مجلة في نشرت 2003 الحكمة، بيت في ألقيت محاضرة/ واآلفاق التحديات: العراق في المدني المجتمع -8

 ضمن ملف المجتمع المدني. 36العدد  لحكمةا

 
 .2001، من منشورات بيت الحكمة والمجتمع،الدولة  :تركيا كتاب ترجمة مراجعة -9

 
     .2002من منشورات بيت الحكمة  Sociology: New Directionsمراجعة ترجمة كتاب  -10

 

كانون األول/يناير  1-30 من للمدة اربيل في المنعقد العراقية الطفولة رعاية هيئة مؤتمر في المشاركة-11
   في العراق". مجتمعية ن "الطفولة والمتغيرات ال، ببحث بعنوا2005

 

" مظاهر   ، بعنوان”2006خارطة الحرمان ومستويات المعيشة في العراق "اعداد ورقة خلفية لدراسة -12      
 .2006تموز  الحرمان في محيط المسكن العراقي"، 

 
المشترك على اطروحة دكتوراه في علم االجتماع بجامعة دمشق بعنوان "العنف الناتج عن  االشراف -12   

 الحروب وعالقته ببعض االمراض: دراسة لعينة من االطفال العراقيين المقيمين في مدينة دمشق.
 

وزارة التربية بتاريخ  المشاركة بورشة عمل المناهج التربوية التي أقامتها هيئة النزاهة العراقية بالتعاون مع- 13   
 بورقة عمل بعنوان   )الفساد وحكم القانون/ الحاجة الى فهم تنموي شامل(. 20/4/2011
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واالداء الجامعي في كلية التربية للبنات/ جامعة بغداد  الموسومة )أداء  المشاركة في ندوة ضمان الجودة-14  
  .17/4/2011التدريسي الجامعي بين التميز واالبداع( يوم 

 
بين بيت الحكمة وجامعة ماليا في  المبور بالتعاون كواال  نظمت فيالمشاركة بندوة التنمية البشرية التي -15  

 .  2013كانون الثاني  23-19ماليزيا / 
 

نوفمبر  22-20العرب المنعقد في بغداد للمدة من  لإلحصائيينالمشاركة في المؤتمر العلمي الدولي الرابع -16
 اشكاليات التهميش وفرص التمكين. عنوان "المرأة العراقية والتنمية: ببحث ب 2013

 
نوفمبر  22-20العرب المنعقد في بغداد للمدة من  لإلحصائيينفي المؤتمر العلمي الدولي الرابع  المشاركة-17

 للتمكين باعتباره عملية تنموية".  أفضلببحث بعنوان "نحو فهم  2013
 

 17-15ة من دفي الملتقى العربي االول حول " دور الشباب في التنمية البشرية" المنعقد للم المشاركة-18
 : المجتمعية والمتغيرات   العراقي   الشباب" في بغداد ببحث بعنوان  2013ديسمبر/ كانون اول 

 ". التمكين من أجل التنمية والسالم     

ببحث بعنوان  2014آذار  13-12المشاركة في المؤتمر الدولي لمكافحة اإلرهاب المنعقد في بغداد -19
 "اإلرهاب نقيض التنمية". 

 

 لكتب المنشورة:ا 
 2009األمن اإلنساني والمتغيرات المجتمعية في العراق: تحليل سوسيولوجي، دار العارف، بيروت، -1

 
 2011عمان، للنشر،  ءسوسيولوجيا االنحراف في المجتمع المأزوم: العراق نموذجا، دار إثرا-2 
 
 .2011 ،، بيت الحكمةاميات التغيير: التحديات والفرصالمجتمع العراقي ودين-3
 
 .2010خيارات التدخل من أجل التمكين، بيت الحكمة، بغداد،  العراقية:التنمية المبكرة للطفولة -4
 

                                         

 تحت الطبع: 
 وفرص التمكين شالتهمي: مخاضات التنمية البشرية المستدامة في العراق 
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 نحو بناء نظم حماية اجتماعية فاعلةتوطين مشاريع االشغال العامة في العراق : 


