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 السيرة العلمية 
 

 غني ناصر حسين  االسم الثالثي:

 األنثروبولوجيا وعلم االجتماعالقسم: /الكلية 

 عضو هيئة تدريس  الوظيفية الحالية:

 دكتوراه  :الشهادات الحاصل عليها

 علم االجتماع التخصص العام:

 علم اجتماع التنظيمالتخصص الدقيق: 

  اللغوية:الخبرات 

 الجامعة المستنصرية  –أستاذ الجهة المانحة : / اللقب العلمي

 سنة   11  سنوات الخدمة الجامعية:

 مهام االختصاصي االجتماعي في األجهزة العدلية بين الواقع والطموح  عنوان رسالة الماجستير:

 التنظيم االجتماعي وتنمية األسرة دراسة ميدانية في مدينة بغداد  عنوان رسالة الدكتوراه:

   رقم الهاتف:

 alkureshe@yahoo.com  البريد اإللكتروني:

 : الجوائز والمنح الدراسية والتكريم  •

 السنة الجهة المانحة أسم الجائزة والمنح والتكريم ت

 شهادة تقدير  1
إدارة جامعة الجبل الغربي 

 عدد بل  )ليبيا(
2007 

 شكر وتقدير  2

مكتب التثقيف والنشاط  

المدرسي بشعبية الجبل 

 الغربي 

 عدد بل  )ليبيا( 

2007 

 كتاب شكر 3
عمادة كلية اآلداب، جامعة  

 420عدد ب واسط.
2012 

 شهادة تقديرية  4
عمادة كلية اآلداب، جامعة  

 بابل 
2011 
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 تقديرية شهادة  5
عمادة كلية اآلداب، جامعة  

 بابل 
2012 

 شهادة تقديرية  6
جامعة   عمادة كلية التربية،

 المستنصرية 
2013 

 )شكر وامتنان(  شهادة 7
عمادة كلية اآلداب، جامعة  

 بغداد 
2013 

8 
جائزة يوم العلم عن أفضل كتاب 

 مؤلف في حقل العلوم االجتماعية 

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي
2014 

 2014 قسم االجتماع  -كلية اآلداب  شهادة تقدير  9

 2014 رئاسة جامعة بابل  وتقدير شكر  10

 شكر وتقدير  11
جامعة   -عمادة كلية اآلداب 

 3390/  7/  3برقم   الموصل
2014 

 شهادة تقديرية  12
وزير التعليم العالي والبحث 

 العلمي
2014 

 شهادة تقديرية  13

القانون والعلوم  عمادة كلية 

بعدد أ/   جامعة ديالى -السياسية

5   /739 

2014 

 شكر وتقدير  14

عمادة كلية القانون والعلوم  

بعدد أ/   جامعة ديالى -السياسية

5   /739 

2014 

 2014 العراقي بيت الحكمة شهادة تقديرية  15

 شكر وتقدير  16
 رئاسة جامعة بابل 

 11666برقم 
2014 

 شكر وتقدير  17
 رئاسة جامعة بابل 

 14890 برقم
2014 

 شكر وتقدير  18
 العراقي بيت الحكمة

 1056/ 3بعدد 
2014 

 شهادة تقديرية  19
 العراقي بيت الحكمة

 
2014 

 كتاب شكر 20
 رئاسة جامعة بابل 

 32404برقم 
2014 

 شكر وتقدير  21
 العراقي بيت الحكمة

 1928/ 3عدد ب
2014 

 شكر وتقدير  22

العام للكتاب  االتحاد رئيس 

المركز  -واألدباء في العراق

 94عدد ب العام

2014 

 شهادة تقديرية  23

رئاسة جامعة بابل ومركز  

بابل للدراسات الحضارية  

 ة والتأريخي

2014 

 شكر وتقدير  24
 رئاسة جامعة بابل 

 25برقم 
2015 
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 شكر وتقدير  25
جامعة   -عمادة كلية اآلداب 

 2703بعدد   بابل
2015 

 شكر وتقدير  26
جامعة   -عمادة كلية اآلداب 

   5023 بعدد القادسية  
2015 

 شكر وتقدير  27
جامعة   -عمادة كلية اآلداب 

 13478بعدد  بغداد،
2016 

 شكر وتقدير  28
جامعة   -عمادة كلية اآلداب 

 83بعدد  بغداد،
2016 

 شكر وتقدير  29

السيد وزير التعليم العالي  

/   3برقم ب ت  والبحث العلمي

8145 

2016 

 شكر وتقدير  30
جامعة   -عمادة كلية اآلداب 

 235بعدد ص/  المستنصرية
2017 

 2017 مجلس محافظة بغداد  شهادة تقديرية  31

 شكر وتقدير  32
جامعة   -عمادة كلية اآلداب 

 2017بعدد ص/  المستنصرية
2017 

 شكر وتقدير  33
جامعة   -عمادة كلية اآلداب 

 2255بعدد ص/  المستنصرية
2017 

 شكر وتقدير  34
جامعة   -عمادة كلية اآلداب 

 ( 53بغداد بعدد )
2017 

 شكر وتقدير  35
 -عمادة كلية التربية أبن رشد 

 بعدد بل جامعة بغداد 
2017 

 شكر وتقدير  36
جامعة   -عمادة كلية اآلداب 

 ( 62)بغداد، بعدد 
2017 

 شكر وتقدير  37
جامعة   -عمادة كلية اآلداب 

 ( 8416)بغداد، بعدد 
2017 

 شكر وتقدير  38
جامعة   -عمادة كلية اآلداب 

 ( 10708)بغداد، بعدد 
2017 

 شكر وتقدير  39
جامعة   -عمادة كلية اآلداب 

 ( 117بغداد بعدد )
2017 

 شكر وتقدير  40
جامعة   -عمادة كلية اآلداب 

 ( 124بغداد بعدد )
2017 

 وتقدير شكر  41
جامعة   -عمادة كلية اآلداب 

 ( 159)بغداد، بعدد 
2017 

 شكر وتقدير  42
جامعة   -عمادة كلية اآلداب 

 6716المستنصرية بعدد ص/ 
2017 

 شكر وتقدير  43
جامعة   -عمادة كلية اآلداب 

 6990المستنصرية بعدد ص/ 
2017 
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 شهادة تقديرية  44

الجامعة   -عمادة كلية اآلداب 

المستنصرية، مؤسسة أرض 

كلكامش للتربية والثقافة  

واإلعلم، المنتدى العراقي 

 للنخب والكفاءات.

2018 

 شكر وتقدير  45

جامعة   -عمادة كلية اآلداب 

م  المستنصرية بعدد ص/ 

 56ع/ 

3-5- 2021 

 شكر وتقدير  46
رئاسة الجامعة المستنصرية  

   3834بعدد 
14-  2-  2021 

    

    

 الكتب المؤلفة والمترجمة:  -األعمال المنجزة  •

 السنة الناشر مكان النشر عنوان الكتاب  ت

 ليبيا  -طرابلس مقدمة في الضبط االجتماعي  1
مكتبة طرابلس 

 العلمية العالمية 
2005 

2 
المداخل النظرية لعلم 

 االجتماع 
 األردن  -عّمان

دار ومكتبة  

 صفاء 
2010 

 األردن  -عّمان علم الجريمة  3
دار ومكتبة  

 صفاء 
2010 

 األردن  -عّمان الضبط االجتماعي  4
دار ومكتبة  

 صفاء 
2010 

5 
الخدمة االجتماعية في  

 المؤسسات العدلية
 األردن  -عّمان

دار ومكتبة  

 صفاء 
2012 

6 

االجتماعية  أنشطة الخدمة 

  في الدفاع االجتماعي

 )مشترك( 

 األردن  -عّمان
دار الرضوان 

 للنشر والتوزيع 
2013 

7 
 علم االجتماع البيئي 

 )مشترك( 
 األردن  -عّمان

دار وائل 

للطباعة والنشر  

 والتوزيع 

2018 

 البحوث العلمية المنشورة : •

 السنة الناشر مكان النشر عنوان البحث ت



 
 

 5 

1 
تحقيق ضبط دور األسرة في  

 المجتمع وأمنه 

جامعة الجبل  

 ليبيا  -الغربي

مجلة جامعة  

  -الجبل الغربي

 العدد الرابع

2007 

2 

علم  نظرية  في  تحليلية  نظرة 

العلم   -االجتماع إشكالية 

 والدين(. 

جامعة الجبل  

 ليبيا  -الغربي

مجلة جامعة  

  -الجبل الغربي

 العدد الخامس 

2008 

3 

التنشئة االجتماعية في ظل  

" دراسة   -التغيرات البيئية

تحليلية اجتماعية لدور بعض 

مؤسسات المجتمع في حماية 

 )مشترك(  البيئة من التلوث"

 جامعة بابل  

مجلة العلوم  

اإلنسانية  

( 1مجلد)

 ( 17اإلصدار )

2013 

4 

دور اإلرشاد الجامعي في 

مواجهة مشكلة اختيار  

االختصاص العلمي لدى 

الثانوية طلبة المرحلة 

 القادمين للدراسة الجامعية 

الجامعة 

 المستنصرية 
 مجلة كلية التربية 

عدد خاص 

بالمؤتمر  

 2013العشرون 

5 

الطلق بين الممكن 

والمحظور دراسة اجتماعية  

 تحليلية 

 جامعة بابل 

مجلة كلية التربية  

األساسية للعلوم  

التربوية  

  واإلنسانية

، العدد: 1مجلد:)

15 ) 

2014 

6 

الضبط الذاتي ودوره في  

الحد من الجريمة بحث  

تحليلي في ضوء نظرية  

 النشاط الرتيب 

 بيت الحكمة 

مجلة دراسات  

العدد  -اجتماعية

33 

2014 

7 

التنظيم االجتماعي للمسجد 

وتحقيق األمن الفكري 

رؤية   -للشباب العراقي

 نظرية تحليلية )مشترك( 

 جامعة بابل 

مجلة جامعة  

العلوم   -بابل

اإلنسانية )المجلد  

 ( 6، العدد 25

2017 

8 
الدالالت االجتماعية للتنوع  

 اللغوي 
 بيت الحكمة 

مجلة دراسات  

العدد  -اجتماعية

37 

2016 
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9 

التنظيم االجتماعي للمجتمع  

العراقي )دراسة اجتماعية  

للتنظيم االجتماعي في ضوء 

التحليل السوسيولوجي  

لبعض نظريات السلوك  

 االنحرافي( 

 )مشترك( 

مركز البحوث 

 التربوية والنفسية 

مجلة البحوث  

التربوية والنفسية  

 57العدد 

2018 

10 

التطرف الديني لدى الشباب  

وتداعياته على  العراقي 

الهوية الوطنية مقاربة  

 تحليلية في الفهم 

الجامعة 

 المستنصرية 

مجلة آداب  

المستنصرية  

 82العدد 

2018 

 : (محاضرة  /ورقة بحث ) المؤتمرات والندوات  •

 السنة مكان انعقادها اسم المؤتمر و الندوة  ت

 المؤتمر العلمي التأسيسي  1
كلية   -جامعة بابل

 اآلداب 
2011 

ل 2  المؤتمر الدولي األوَّ
كلية   -جامعة بابل

 اآلداب 
2012 

3 
 المؤتمر العشرون 

 )رصينة جامعة متقدم مجتمع كل وراء(

الجامعة 

  -المستنصرية

 كلية التربية 

2013 

4 
مؤتمر ثقافة التسامح والحوار في المجتمع العراقي 

 قراءة من أجل المستقبل 

  –جامعة بغداد 

 كلية اآلداب 
2013 

 2013 جامعة بابل  حوارية حول الطلقندوة  5

6 
حوار الثقافات واألديان... رؤى  المؤتمر الدولي 

 استشرافية للتعايش السلمي في العراق

  –جامعة بغداد 

 كلية اآلداب 
2014 

7 
المؤتمر العلمي السنوي الرابع لقسم الدراسات 

 االجتماعية 
 2014 النجف األشرف 

 2014 جامعة ديالى  والمجتمع ندوة القانون  8

 2014 جامعة بابل  حول الشائعات  حواريةندوة  9

 2014 جامعة بابل  ندوة حوارية حول المخدرات  10

11 
علم اجتماع اللغة محاولة نحو  حول   العلمية الندوة

 الفهم والتأصيل 

  -بيت الحكمة

 بغداد 
2015 

12 
المرحلة  التكيف االجتماعي لطلبة حول  ثقافيةندوة 

 األولى 

الجامعة 

  -المستنصرية

 كلية اآلداب 

2016- 2017 

13 
ندوة ثقافية )ظاهرة التحرش داخل الوسط 

 الجامعي( 

الجامعة 

  -المستنصرية

 كلية اآلداب 

2016- 2017 
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14 

المرشدين   مع  العمل  ورش  من  مجموعة 

 األكاديميين في األقسام العلمية بكلية اآلداب 

 

الجامعة 

  -المستنصرية

 كلية اآلداب 

2016-2017   

 المؤتمر العلمي الدولي الخامس 15

 -جامعة بغداد 

ابن  -كلية التربية

 رشد 

2017 

16 
ندوة ثقافية بعنوان )دوركايم وتأثيره في فكر علم  

 االجتماع( 

الجامعة 

  -المستنصرية

 كلية اآلداب 

2017 

 ندوة تحديات التعليم والتعلم  17

الجامعة 

  -المستنصرية

 كلية اآلداب 

2018 

18 
  االجتماعية العوامل و  الصحية الثقافةمؤتمر 

 والمرض  الصحة  في المؤثرة والنفسية
 2018 بيت الحكمة 

 :البحوث العلميةالكتب المؤلفة والمترجمة و أعمال قيد اإلنجاز_  •

 ت
البحوث  عنوان الكتب المؤلفة والمترجمة و

 العلمية
 العمل المقدم للنشر اإلنجاز العمل قيد 

 
 

 
  

  -  

 الخبرات التدريسية:      •

 السنة اسم المادة التدريسية  ت

 2011 الضبط االجتماعي  1

 2011 علم اجتماع عائلي  2

 2011 أثروبولوجيا ثقافية  3

 2012 علم االجتماع  المدخل إلى 4

 2012 علم اجتماع اقتصادي  5

 2013 اجتماعية تصميم بحوث  6

 2013 مشكلت اجتماعية  7

 2014 علم االجتماع الريفي والحضري  8

 2014 التنظيم االجتماعي  9

 2015 علم السكان  10

 2015 تصميم بحوث اجتماعية  11

 2016 علم السكان  12
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 2016 علم اإلجرام  13

 2018 مجتمع عراقي  14

 2021دراسات عليا  انثروبولوجيا جنائية   15

 2021 عليا دراسات  طرائق كتابة البحث العلمي  16

 2021 إصلح مجرمين  17

 2021 تخطيط وتنمية  18

 التدريبية:  الدورات •

 السنة المكان  واسم المؤسسة التي أجرت التدريب  اسم التدريب ت

 طرائق التدريس  1
  -2011 جامعة بابل  مركز التعليم المستمر في جامعة بابل 

2012 

2 

معايير وضع  

األسئلة  

 الموضوعية 

مركز التعليم المستمر في الجامعة  

 المستنصرية 

الجامعة 

  -2017 المستنصرية 

2018 

3 

مقدمة في ثقافات  

السلم واألمن  

 والتنمية 

مستشارية   –جمعية األمل العراقية  

 باكس الهولندية  -األمن القومي

 مدينة أربيل 
8-12-  

2021 

 : لمناصب اإلداريةا •

 فترة التكلفة  المناصب اإلدارية  ت

1 
كلية  -جامعة بابل -رئيس قسم االجتماع

 اآلداب 
2  /8   /2011- 1 /9   /2015 

2 

قسم  -مقرر الدراسات األولية

الجامعة  -األنثروبولوجيا واالجتماع

 كلية اآلداب  -المستنصرية

1 /10  /2018   /1 10- 2020 

 اللجان المشارك بها:  •

 فترة عمل اللجنة  اللجنةمهام  اسم اللجنة ت

 لجنة امتحانية       1

اإلعداد للمتحانات النهائية  

ومتابعة سيرها وإعلن  

 نتائجها 

2011- 2012 

 لجنة امتحانية  2

اإلعداد للمتحانات النهائية  

ومتابعة سيرها وإعلن  

 نتائجها 

2012- 2013 
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 لجنة امتحانية  3

اإلعداد للمتحانات النهائية  

ومتابعة سيرها وإعلن  

 نتائجها 
2013- 2014 

 لجنة تحديث وتطوير المناهج  4
تطوير وتحديث مناهج علم  

 االجتماع ) لجنة وزارية( 
2014 

 2017 االهتمام بمتطلبات الجودة  ضمان الجودة  5

 لجنة تدقيقية  6
متابعة وتدقيق سجلت 

 2017 اللجان اإلمتحانية بالكلية 

 امتحانية لجنة  7

اإلعداد للمتحانات النهائية  

ومتابعة سيرها وإعلن  

 نتائجها 
2017- 2018 

8 
لجنة متابعة الطلبة ذوي  

 اإلعاقة واالحتياجات الخاصة

فحص الطلبة من ذوي  

اإلعاقة واالحتياجات  

الخاصة واقتراح تعديل  

ترشيحهم إلى دائرة 

الدراسات والتخطيط  

 والمتابعة 

2018 

 لجنة امتحانية  9

اإلعداد للمتحانات النهائية  

ومتابعة سيرها وإعلن  

 نتائجها 
2018- 2019 

 لجنة امتحانية  10

اإلعداد للمتحانات النهائية  

سيرها وإعلن  ومتابعة 

 نتائجها 
2021 

 لجنة استلل ورقي  11
استلل ورقي لرسائل  

 القسم  فيالماجستير 
25-  7-  2021 

 لجنة ثقافية  12
متابعة النشاطات الثقافية  

 في القسم 
2021 

13 
لجنة رصانة المستوعبات  

 العالمية 

 متابعة النشر في المجلت 
2021 
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Scientific Biography

 
 Triple name: Ghani Nasser Hussein al-Quraishi- 

Faculty/Department: Anthropology and Sociology- 
Current career: Faculty member- 
Ph.D.- 

General Specialty: Sociology- 
General Specialty: Sociology- 
Exact specialization: Sociology of regulation- 

Language experiences  :- 
Scientific Title /Donor: Assistant Professor - University of 
Babylon- 
Years of university service: 10 years- 

-Title of master's thesis: the tasks of a social worker in the justice 
services between reality and ambition 
Doctoral Thesis Title: Social Organization and Family 
Development Field Study in Baghdad- 

Phone number  :- 
alkureshe@yahoo.commail: -E- 
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Name of the award, grants 

and honors 

 

Donor 
year 
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mailto:alkureshe@yahoo.com-
mailto:alkureshe@yahoo.com-
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1 
 

Certificate of appreciation 

Management of The 

University of the 

Western Mountain 

(Libya) Number No 

2007 

2 
 

Thanks and appreciation 

Office of Education 

and School Activity 

popularity of the 

Western Mountain 

 (Libya) Number No 

2007 

3 
 

Thanks and appreciation 

Deanship of the 

Faculty of Arts, Wasit 

University. 420 . 

2012 

4 
 

Certificate of Appreciation 

Deanship of the 

Faculty of Arts, 

University of Babylon 

2011 

5 
 

Certificate of Appreciation 

Deanship of the 

Faculty of Arts, 

University of Babylon 

2012 

6 
 

Certificate of Appreciation 

 

Deanship of the 

Faculty of Education, 

Mustansiriyah 

University 

2013 

7 

 

Testimony (thanks and 

gratitude ) 

Deanship of the 

Faculty of Arts, 

University of Baghdad 

2013 

8 

Science Day Award for 

Best Author in the Field of 

Social Sciences 

 

Ministry of Higher 

Education and 

Scientific Research 

2014 

9 
 

Certificate of appreciation 

 

Faculty of Arts - 

Department of 

Sociology 

2014 

10 
 

Certificate of appreciation 

 

President of Babylon 

University 

2014 

11 
 

Certificate of appreciation 

 

Deanship of the 

Faculty of Arts - 

Mosul University No. 

3/7/3390 

2014 
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12 
 

Certificate of Appreciation 

 

Minister of Higher 

Education and 

Scientific Research 

2014 

13 
 

Certificate of Appreciation 

 

Deanship of the 

Faculty of Law and 

Political Science - 

University of Diyala 

no. A/ 5 / 739 

2014 

14 
 

Certificate of appreciation 

 

Deanship of the 

Faculty of Law and 

Political Science - 

University of Diyala 

no. A/ 5 / 739 

2014 

15 
 

Certificate of Appreciation 

 

The House of Iraqi 

Wisdom 

2014 

16 
 

Certificate of appreciation 

 

President of Babylon 

University 

Number 11666 . 

 

2014 

17 
 

Certificate of appreciation 

 

President of Babylon 

University 

Number 14890 . 

2014 

18 
 

Certificate of appreciation 

 

The House of Iraqi 

Wisdom 

3 /1056 

2014 

19 
 

Certificate of Appreciation 

 

The House of Iraqi 

Wisdom 

2014 

20 
 

Certificate of appreciation 

 

President of Babylon 

University 

Number 32404 . 

2014 

21 
 

Certificate of appreciation 

 

The House of Iraqi 

Wisdom 

3 /1928 

2014 
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22 
 

Certificate of appreciation 

 

President of the 

General Union of 

Writers and Writers in 

Iraq - General Center 

with 94 

2014 

23 
 

Certificate of Appreciation 

 

Presidency of Babylon 

University and 

Babylon Center for 

Cultural and Historical 

Studies 

2014 

24 
 

Certificate of appreciation 

 

President of Babylon 

University 

With 25 . 

2015 

25 
 

Certificate of appreciation 

 

Deanship of the 

Faculty of Arts - 

Babylon University 

2703 

2015 

26 
 

Certificate of appreciation 

 

Deanship of the 

Faculty of Arts - Al-

Qadisiyah University 

with 5023 

2015 

27 
 

Certificate of appreciation 

 

Deanship of the 

Faculty of Arts- 

University of 

Baghdad, number 

13478 

2016 

28 
 

Certificate of appreciation 

 

Deanship of the 

Faculty of Arts - 

University of 

Baghdad, number 83 

2016 

29 
 

Certificate of appreciation 

 

Mr. Minister of Higher 

Education and 

Scientific Research 

No. B3/8145 

2016 

30   2017 
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Certificate of appreciation Deanship of the 

Faculty of Arts - Al-

Mustansiriyah 

University with 

number p/ 235 

31 
 

Certificate of Appreciation 

 

Baghdad Provincial 

Council 

2017 

32 
 

Certificate of appreciation 

 

Deanship of the 

Faculty of Arts - Al-

Mustansiriyah 

University in P. 2017 

2017 

33 
 

Certificate of appreciation 

 

Deanship of the 

Faculty of Arts - Al-

Mustansiriyah 

University with 

number p. 2255 

2017 

34 
 

Certificate of appreciation 

 

Deanship of the 

Faculty of Arts - 

University of Baghdad 

(53 ) 

2017 

35 
 

Certificate of appreciation 

 

Deanship of the 

Faculty of Education 

Ibn Rushd - University 

of Baghdad with no 

number 

2017 

36 
 

Certificate of appreciation 

 

Deanship of the 

Faculty of Arts - 

University of 

Baghdad, number (62) 

2017 

37 
 

Certificate of appreciation 

 

Deanship of the 

Faculty of Arts- 

University of 

Baghdad, number 

(8416 ) 

2017 

38 
 

Certificate of appreciation 

 

Deanship of the 
2017 



 
 

 15 

Faculty of Arts - 

University of 

Baghdad, Number 

(10708 ) 

39 
 

Certificate of appreciation 

 

Deanship of the 

Faculty of Arts - 

University of Baghdad 

(117 ) 

2017 

40 
 

Certificate of appreciation 

 

Deanship of the 

Faculty of Arts - 

University of Baghdad 

(124 ) 

2017 

41 
 

Certificate of appreciation 

Deanship of the 

Faculty of Arts- 

University of 

Baghdad, number 

(159 ) 

2017 

42 
 

Certificate of appreciation 

 

Deanship of the 

Faculty of Arts - Al-

Mustansiriyah 

University, p. 6716 

2017 

43 
 

Certificate of appreciation 

 

Deanship of the 

Faculty of Arts - Al-

Mustansiriyah 

University, p. 6990 

2017 
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44 Certificate of Appreciation 

 

Deanship of the 

Faculty of Arts - Al-

Mustansiriyah 

University, The Land 

of Kalkamsh 

Foundation for 

Education, Culture and 

Media, The Iraqi 

Forum for Elites and 

Competencies . 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 Thanks and appreciation 

Presidency of Al-

Mustansiriya 

University with a 

number of 3834 

14-2- 2021 

46 Thanks and appreciation 

 

Deanship of the 

Faculty of Arts - Al-

Mustansiriyah 

University,. NS. p / 56 

3-5-2021 

    

Completed - author and translated books 

 ت
 

Title of the book 

 

Place of 

publication 

Publisher year 

1 

 

Introduction to Social 

Control 

 

Tripoli- 

Libya 

 

Tripoli 

International 

Scientific 

Library 

2005 

2    2010 
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Theoretical entries of 

sociology 

Amman - 

Jordan 

Safaa House 

and Library 

3 
 

Criminology 

 

Amman - 

Jordan 

 

Safaa House 

and Library 

2010 

4 
 

Social control 

 

Amman - 

Jordan 

 

Safaa House 

and Library 

2010 

5 
Social service in 

judicial institutions 

 

Amman - 

Jordan 

 

Safaa House 

and Library 

2012 

6 

 

Social service 

activities in social 

defence (shared ) 

 

Amman - 

Jordan 

 

Al-Radwan 

Publishing 

and 

Distribution 

House 

2013 

7 

Environmental 

Sociology 

(Shared ) 

 

Amman - 

Jordan 

 

Wael 

Printing, 

Publishing 

and 

Distribution 

House 

2018 

 

• Published scientific research 

 ت
 

Search address 

 

Place of 

publication 

 

Publisher 
year 

1 

 

The role of the 

family in achieving 

community control 

and security 

 

University of 

the Western 

Mountain - 

Libya 

 

Western 

Mountain 

University 

Journal - 

Issue 4 

2007 

2 

 

An analytical look at 

the theory of 

sociology - the 

problem of science 

 

University of 

the Western 

Mountain - 

Libya 

 

Western 

Mountain 

University 

Journal - 

2008 
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and religion.) Issue 5 

3 

 

Socialization in the 

light of 

environmental 

changes - "A social 

analytical study of 

the role of some 

institutions of society 

in protecting the 

environment from 

pollution" (joint ) 

 

University of 

Babylon 

 

Journal of 

Humanities 

Volume (1) 

Edition (17 ) 

2013 

4 

 

The role of 

university guidance 

in the face of the 

problem of choosing 

scientific 

competence among 

secondary school 

students coming to 

university school 

 

Al-

Mustansiriyah 

University 

 

Faculty of 

Education 

Magazine 

20th 

Conference 

2013 

5 

 

Divorce between the 

possible and 

forbidden is a social 

analytical study 

 

University of 

Babylon 

 

Journal of the 

Faculty of 

Basic 

Education of 

Educational 

and Human 

Sciences 

(Volume:1, 

Issue: 15 ) 

2014 

6 

 

Self-control and its 

role in crime 

reduction analytical 

research in the light 

of the theory of 

monotonous activity 

 

House of 

Wisdom 

 

Journal of 

Social Studies 

- Issue 33 

2014 
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7 

 

The social 

organization of the 

mosque and the 

intellectual security 

of Iraqi youth - an 

analytical theory 

vision (shared ) 

 

University of 

Babylon 

 

Babylon 

University 

Journal - 

Humanities 

(Volume 25, 

Issue 6 ) 

2017 

8 

 

Social implications 

of linguistic diversity 

 

House of 

Wisdom 

 

Journal of 

Social Studies 

- Issue 37 

2016 

9 

 

Social organization 

of Iraqi society 

(social study of 

social organization in 

the light of the 

sociological analysis 

of some theories of 

deviant behavior)  

shared 

 

Center for 

Educational 

and 

Psychological 

Research 

 

Journal of 

Educational 

and 

Psychological 

Research 

Issue 57 

2018 

10 

 

Religious extremism 

among Iraqi youth 

and its implications 

for national identity 

is an analytical 

approach to 

understanding 

 

Al-

Mustansiriyah 

University 

 

Al-

Mustansiriyah 

Literature 

Magazine No. 

82 

2018 

 •Conferences and seminars (research/lecture paper) 

 ت
 

Conference and Symposium Name 
Place year 

1 
 

Founding Scientific Conference 

 

Babylon 

University - 

Faculty of 

Arts 

2011 

2 
 

First International Conference 

 

Babylon 
2012 
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University - 

Faculty of 

Arts 

3 

 

20th Congress 

(Behind every advanced society is a 

solid university ) 

 

Al-

Mustansiriyah 

University - 

Faculty of 

Education 

2013 

4 

 

Conference on the Culture of 

Tolerance and Dialogue in Iraqi 

Society Read for the Future 

 

Baghdad 

University - 

Faculty of 

Arts 

2013 

5 
 

Seminar on divorce 

 

 

University of 

Babylon 

2013 

6 

 

International Conference on 

Dialogue of Cultures and Religions... 

Forward-looking visions of peaceful 

coexistence in Iraq 

 

Baghdad 

University - 

Faculty of 

Arts 

2014 

7 

 

4th Annual Scientific Conference of 

the Department of Social Studies 

 

Najaf Al-

Ashraf 

2014 

8 
 

Law and Society Symposium 

 

University of 

Diyala 

2014 

9 
 

A seminar on rumors 

 

University of 

Babylon 

2014 

10 
 

Drug talk show 

 

University of 

Babylon 

2014 

11 

 

Scientific symposium on linguistics 

an attempt towards understanding 

and rooting 

 

Beit al-Hikma 

- Baghdad 

2015 

12 

 

Cultural symposium on social 

adaptation of first-stage students 

Mustansiriyah 

University - 

Faculty of 

2016- 2017 
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Arts 

13 

 

Cultural symposium (the 

phenomenon of harassment within 

the university community ) 

Mustansiriyah 

University - 

Faculty of 

Arts 

2016- 2017 

14 

 

A series of workshops with academic 

advisors in the scientific departments 

of the Faculty of Arts 

Mustansiriyah 

University - 

Faculty of 

Arts 

2016- 2017 

15 
 

th International Scientific Conference 

 

Baghdad 

University - 

Faculty of 

Education - 

Ibn Rushd 

2017 

16 

 

Cultural symposium entitled 

"Durkheim and its impact on the 

thought of sociology " 

Mustansiriyah 

University - 

Faculty of 

Arts 

2017 

17 

 

Education and Learning Challenges 

Symposium 

Mustansiriyah 

University - 

Faculty of 

Arts 

2018 

18 

 

Conference on Health Culture and 

Social and Psychological Factors 

Affecting Health and Disease 

 

House of 

Wisdom 

2018 

 •Works in progress — author, translated and scientific 

research 

 ت

 

Title of books written, 

translated and scientific 

research 

 

Work in 

progress 

 

Work 

submitted for 

publication 

   - 

• Teaching experiences      

 ت
 

The name of the teaching 
year 
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material 

1 Social control 2011 

2 Family Sociology 2011 

3 Cultural anthropology 2011 

4 The entrance to sociology 2012 

5 Economic sociology 2012 

6 Designing social research 2013 

7 Social problems 2013 

8 Rural and urban sociology 2014 

9 Social organization 2014 

10 The world's population is still at  2015 

11 Designing social research 2015 

12 The world's population is still at 2016 

13 Criminology 2016 

14 Forensic anthropology Postgraduate 2021 

15 
Methods of writing scientific 
research 

Postgraduate 2021 

16 criminal reform 2021 

17 Planning and Development 2021 

 •Training courses 

 ت

 

Name of 

training 

 

Name of the institution 

that conducted the 

training 

 

Place 
year 

1 

 

Teaching 

methods 

 

Center for Continuing 

Education at Babylon 

University 

 

University of 

Babylon 

 

2011- 

2012 

2 

 

Criteria for 

the 

development 

of objective 

questions 

 

Center for Continuing 

Education at 

Mustansiriyah University 

 

Al-

Mustansiriyah 

University 

2017- 

2018 

 

Introduction 

to Cultures 

of Peace, 

Iraqi Al-Amal Association 

- National Security 

Adviser - Dutch Pax 

Erbil city 
8- 12- 

2021 
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Security and 

Development 

• Management positions 

 ت
 

Management positions 

 

Cost period 

1 

 

Head of The Department of 

Sociology - Babylon University 

- Faculty of Arts 

2- 8- 2011 

1-9- 2015 

2 

 

Course of Primary Studies - 

Department of Anthropology 

and Sociology - Mustansiriyah 

University - Faculty of Arts 

1-10- 2018 

1-10- 2020 

 •Participating committees 

 ت
 

Committee name 

 

Committee 

functions 

 

The committee's term 

of operation 

1 
 

Exam Committee 

 

Preparing for the 

final exams and 

following up on 

their progress and 

announcing their 

results 

 

2011- 2012 

2 
 

Exam Committee 

 

Preparing for the 

final exams and 

following up on 

their progress and 

announcing their 

results 

2012- 2013 

3 
 

Exam Committee 

 

Preparing for the 

final exams and 

following up on 

their progress and 

2013- 2014 
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announcing their 

results 

4 

 

Curriculum 

Modernization and 

Development 

Committee 

 

Development and 

modernization of 

sociology curricula 

(ministerial 

committee ) 

2014 

5 

 

Quality Assurance 

Committee 

 

Attention to quality 

requirements 

2017 

6 
 

Audit Committee 

Follow-up and audit 

ing the records of 

the exam 

committees in the 

college 

2017 

7 
 

Exam Committee 

 

Preparing for the 

final exams and 

following up on 

their progress and 

announcing their 

results 

2017- 2018 

8 

 

Follow-up committee 

for students with 

disabilities and special 

needs 

 

Screening of 

students with 

disabilities and 

special needs and 

proposing to amend 

their candidacy to 

the Department of 

Studies, Planning 

and Follow-up 

2018 

9 
 

Exam Committee 

 

Preparing for the 

final exams and 

following up on 

their progress and 

announcing their 

results 

2018- 2019 

10   2021 
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Exam Committee Preparing for the 

final exams and 

following up on 

their progress and 

announcing their 

results 

11 
Paper Stealing 

Committee 

Paper receipt of 

master's theses in 

the department 

25-7- 2021 

12 cultural committee 

Follow up on 

cultural activities in 

the department 

2021 

13 
Global Container 

Sobriety Committee 

Continue publishing 

in magazines 
12-10-2021 

 

 

 

 

 

 


