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 املؤهالت العلميةأوالً: 
 التاريخ الكلية اجلامعة الدرجة العلمية ت

 2004 اآلداب بغداد الدكتوراه 1

 1999 اآلداب بغداد الماجستير 2

 1993/1994 اآلداب القادسية بكالوريوس 3

 االلقاب العلميةثانيًا : 
 تاريخ احلصول عليه اللقب العلمي ت
 29/12/2020 أستاذ 1

 02/09/2009 أستاذ مساعد 2

 29/09/2004 مدرس 3

 01/10/2003 مساعد مدرس 4

 قمت بتدريسها التياملقررات الدراسية ثالثًا: 
 الدراسية السنة املرحلة  املادة القسم ت
 لغاية اليوم 2004 الرابعة االجتماع السياسيعلم  علم االجتماع 1

 2018 -2016 الثالثة تغير اجتماعي )لغة انكليزية( علم االجتماع 2

 2017 -2016 الثانية مجتمع عراقي علم االجتماع 3

 2015 -2004 األولى حقوق اإلنسان والديمقراطية علم االجتماع 4

 2008 -2004 الثالثة تاريخ الفكر االجتماعي علم االجتماع 5

 لغاية اليوم 2009 الدراسات العليا/ الماجستير علم االجتماع السياسي علم االجتماع 6

 لغاية اليوم 2018 الدراسات العليا/ الماجستير علم اجتماع التنوع علم االجتماع 7

 الدكتوراه ورسائل املاجستري طاريحاألشراف على أ :رابعاً 
 أطاريح الدكتوراه -1

 تاريخ املناقشة طالبال عنوان األطروحة ت
 2016/ 19/09 سندس محمد عباس 2010-1990أطروحة الظواهر األنثروبولوجية في القصة العراقية من  1

 31/05/2021 حاتم راشد علي حالة النتاج البحثي في اقسام علم االجتماع ..سوسيولوجيا المعرفة االكاديمية في العراق 2

  هالة علي عباس وسياسات التفكيك المجتمعي في العراق.. دراسة ميدانية لهيمنة الطائفة في مدينة الكوتهشاشة الدولة  3

4    

 



 رسائل املاجستري -2
 تاريخ املناقشة طالبال ةرسالعنوان ال ت
 12/01/2012 السادةماجد عليوي عبد  مظاهر الفساد اإلداري في العراق وآليات تقليصها: دراسة ميدانية في ثقافة الفساد 1

 09/05/2012 نصيف جاسم عاتي العشائرية والتحول الديمقراطي في العراق... محافظة ميسان أنموذجاً.. دراسة ميدانية 2

 22/11/2012 حسام عبد الحمزة لعيبي المشكالت االجتماعية لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة: دراسة ميدانية 3

 15/08/2013 هدى شاكر حميد دراسة ميدانية الستخدامات جهاز الموبايلثقافة التقانة الحديثة:  4

 08/05/2014 يوسف عزيز علي دور المجالس المحلية في التنمية المستدامة للمجتمع المحلي.. دراسة اجتماعية ميدانية 5

 04/12/2014 سناء جاسم ثامر سوسيولوجيا حقوق الطفل في العراق.. دراسة ميدانية لحق تعليم الطفل في محافظة ميسان 6

 26/06/2014 سامر محمد علي النخبة المثقفة في العراق الخصائص واألدوار.. دراسة اجتماعية ميدانية في مدينة الديوانية 7

 12/01/2015 نعيم عبد الرضا حسان االنعكاسات االجتماعية واالقتصادي.. دراسة ميدانية في ميسان، شبكة الحماية االجتماعية 8

 20/12/2016 منال عالوي فليح 2003صورة الذات واآلخر في العراق... سوسيولوجيا التعايش واالحتراب بعد نيسان  9

 14/12/2017 مهند وليد خضير السياسات االجتماعية في برامج األحزاب السياسية اإلسالمية 10

 12/03/2018 حسين مطر وناس في مدينة الديوانيةمعوقات االندماج االجتماعي للنازحين.. دراسة اجتماعية ميدانية  11

 14/03/2018 أزهر حميد محمد االنفتاح الثقافي للجماعات األثنية في العراق.. دراسة اجتماعية ميدانية في مدينة بغداد 12

 27/01/2020 عبد اللطيف تركيأسعد  دراسة اجتماعية آلراء النخب األكاديمية ،التجربة الديمقراطية في العراق واالنسداد السياسي 13

 28/12/2020 أحمد علي مرزوك األبعاد االجتماعية لجرائم االبتزاز اإللكتروني .. دراسة ميدانية في محافظة كربالء 14

  كاظم ثامرفاطمة  الشعارات السياسية لحركة أكتوبر في العراق.. دراسة سوسيولوجية في مدينة الناصرية 15

  خالد مجيد ياسر ، دراسة سوسيولوجية ميدانية في مدينة بغداد2003والعنف في العراق بعد نيسان الصراع السياسي  16

  نوال عبد الواحد ناصر تجربة التعددية الحزبية والتنمية السياسية في العراق، دراسة ميدانية في مدينة الحلة 17

    

 مناقشة أطاريح الدكتوراه ورسائل ماجستري :اً خامس
 مبناقشتها  تبأطاريح الدكتوراه التي اشرتكقائمة 

 (ـة) اسم املرشح تاريخ املناقشة عنوان األطروحة ت

 عصمت محمد جاسم 22/07/2010 قلعة صالح ... دراسة انثروبولوجية اجتماعية 1

 عبد الوهاب خزعل 06/07/2011 في مدينة بغدادالتعددية األثنية... دراسة انثروبولوجية  2

 شبيب عدي بجاي 17/10/2012 والدولة: دراسة اجتماعية تحليلية لدور الدين في الفعل السياسي العراقيالدين  3

 حسام صباح جرد 18/10/2012 بنية الفكر االجتماعي وتمثالته في الفن العراقي القديم 4

 مشحن زيد محمد 17/12/2012 (2010-1958) دراسة تحليلية لألجهزة اآليديولوجية ...الدولة والمجتمع في العراق المعاصر 5

 منيرة محمد جواد 27/05/2013 دور المؤسسات الوقفية في التنمية البشرية... دراسة ميدانية في مدينة بغداد 6

 محمد عبد هللا محمد 20/11/2013 النظام الالمركزي وتنمية المجتمعات المحلية... دراسة ميدانية في محافظة كركوك 7

 إيمان عبد الوهاب  22/10/2014 التحوالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية في ظل االحتالل األمريكي للعراق وتأثيرها على الهجرة الخارجية 8

 عواطف علي خريسان 22/11/2014 النخبة وبناء الدولة... دراسة اجتماعية تحليلية 9

 علياء عبد الرضا عباس 28/04/2015 ... دراسة ميدانية في مدينة بغدادالفني للطفل التنشئة االجتماعية في تنمية الذوقدور مؤسسات  10

 هالل عبد السادة حيدر 20/05/2015 الزعامة الدينية والسلطة في المجتمع العراقي.. دراسة أنثروبولوجية 11

 مؤيد سعد شعيب  10/11/2015 محافظة ديالىحاكم .. دراسة ميدانية في مدور العمل االجتماعي في محاكم األحوال الشخصية 12

 ماجدة حسين عبد 11/01/2016 .. دراسة ميدانية في وزارة التربيةدور التنمية اإلدارية والتخطيط االستراتيجي في تطوير الموارد البشرية 13

 كمال محمد صديق 26/10/2016 في مدينة بغداد األمن البيئي في العراق.. إشكالية اإلنصاف واالستدامة.. دراسة اجتماعية ميدانية 14

 عداي إبراهيم حسين 29/11/2017 .اجتماعية دراسة.. المعاصر العراق في العسكرية للمؤسسة والسياسي االجتماعي الدور 15

 محمود أيادمحمد  12/12/2021 األثنية والطائفة والطبقة، تحليل سوسيولوجي لمالمح التنوع االجتماعي في مدينة بغداد 16

 مبناقشتها تقائمة برسائل املاجستري التي اشرتك

 (ـة) اسم املرشح تاريخ املناقشة لرسالةعنوان ا ت

 يحيى خير هللا عودة 25/08/2005 التغير البنائي في مدينة الصدر، دراسة أنثروبولوجية ميدانية 1

 علي طاهر الحمود 19/10/2010 ميدانية في مدينة بغداد.. دراسة الهوية الوطنية في منظور اإلنسان العراقي المعاصر 2

 حاتم راشد علي 16/02/2012 المهجرون والمهاجرون بعد االحتالل في محافظة الديوانية، دراسة ميدانية مقارنة لمناطق السكن العشوائي 3

 كامل محمد حسن 07/06/2012 انيةدور االنتماء الديني في النشاط السياسي .. دراسة اجتماعية ميدانية في مدينة الديو 4

 أحمد يحيى جواد  18/08/2013 مشكلة البطالة في المجتمع العراقي، األسباب واآلثار 5

 فراس محمد لهمود 21/08/2013 السلطة وتمثالتها في الرسم العراقي المعاصر 6

 سرى أحمد عبد الحسين 10/10/2013 عليه السالم النذور والقرابين دراسة أنثروبولوجية في مرقد اإلمام الكاظم 7

 غدير فهد مجهول 29/10/2013 دراسة ميدانية في مدينة الديوانيةمعوقات الديمقراطية في العراق..  8

 ميري عبد الكاظم 20/02/2014 دراسة ميدانية لدور األنشطة الطالبية في المدارس الثانويةمسؤولية االجتماعية وسبل تنميتها عند الشباب.. ال 9

 رياض كريم هاشم 17/06/2014 قديمال جدلية الحرب والسالم في الفن العراقي 10

 لبنى نمير عبد 09/06/2014 دراسة ميدانية في مدينة الكوتالتخطيط الحضري ومشكالت السكن العشوائي..  11

ً 2003التغيرات القيمية في األسرة العراقية بعد عام  12  حسين علي جواد 24/06/2014 ... أسرة الناصرية أنموذجا

 مهتدي رضا عباس 18/01/2015 لطقوس عاشوراء في مدينة الديوانيةدراسة ميدانية سوسيولوجيا التدين الشعبي في العراق...  13

 هجول هادي نبراس   22/04/2016 الديوانية مدينة في ميدانية دراسة... العراق في التعليم من االجتماعي العائد 14



 حسام الدين عبد األمير   25/04/2016 المعاصرة العراقية الروايات من لنماذج تحليلية دراسة... الروائي األدب سوسيولوجيا 15

 صالح شاكر حسين 26/02/2017 دور الجامعة في انتاج مجتمع المعرفة.. دراسة ميدانية في جامعة القادسية 16

 أسماء خير هللا كريم 27/02/2018 المؤسساتي... دراسة ميدانية في مدينة بغدادعسكرة المجتمع وانعكاساتها على األداء  17

 لقاء أحمد غريب 18/02/2021  ميدانية في مدينة الكوت اجتماعيةدراسة .. دوافع المشاركة السياسية للمرأة العاملة ومعوقاتها 18

 وردة عادل سلمان 23/02/2021 دراسة ميدانية في مدينة بغدادالفوضى الخالقة والسياسة االجتماعية في المجتمع العراقي..  19

 سادسًا: الكتب املؤلفة أو املرتمجة
 سنة النشر عنوان الكتاب ت
 2008 الدولة والمجتمع في العراق المعاصر، سوسيولوجيا المؤسسة السياسية في العراق، بيروت 1

 2013 اجتماعي، دار المدينة الفاضلة، بغدادالديمقراطية وحقوق اإلنسان في العراق.. منظور  2

 2007 آفاق النهوض بالمجتمع المدني في العراق )باالشتراك مع باحثين آخرين(، صدر عن الحوار المتمدن، بغداد 3

 2008 المواطنة والهوية الوطنية )باالشتراك مع باحثين آخرين(، صدر عن دار العارف في بيروت 4

 2010 المسلمون في العراق )تحرير، واشتراك مع باحثين آخرين(، صدر عن مركز المسبار في دبي األخوان 5

 2014 أمل بناء دولة، الحاجة إلى آباء مؤسسين، صدر عن مركز تواصل لبحوث التنمية، دار المرتضى، بغداد 6

 2015 حوار الثقافات واألديان، رؤى استشرافية للتعايش السلمي في العراق، صدر عن دار أوما، بغداد 7

 2016 نتسامح لنحيا )باالشتراك مع نخبة من مثقفي العراق(، بغداد 8

 التي شارك فيهاالعلمية والندوات املؤمترات  :اً بعسا
 املؤمترات -1
 نوع املشاركة االنعقادمكان  تاريخ املؤمتر عنوان املؤمتر ت
 بحث جامعة واسط 16/4/2006-15 المؤتمر العلمي األول لجامعة واسط  1

 بحث جامعة القادسية 6/12/2007-5 المؤتمر العلمي السادس لالختصاصات اإلنسانية  2

 بحث جامعة الكوفة 4/2008/ 17-15 مؤتمر العلوم اإلنسانية، المنعقد في رحاب جامعة الكوفة 3

 اللجنة التحضيرية كلية آداب القادسية 24/12/2009-23 المؤتمر العراقي العلمي األول لمكافحة المخدرات 4

 بحث قاعة فندق الديوانية 06/11/2010 مؤتمر )حماية الشخصية العراقية من أشكال الفساد( 5

 بحث كلية قانون القادسية 15/12/2011-14 المؤتمر التخصصي األول لحقوق اإلنسان، المنعقد في كلية القانون 6

 بحث كلية آداب بابل 17/12/2012-16 مؤتمر الشخصية العراقية.. شخصية منتجة وتنمية واعدة 7

 بحث جامعة المثنى 3/2013/ 27-26 المؤتمر العلمي الدولي الخامس لكلية التربية/ جامعة المثنى 8

 بحث كلية آداب القادسية 17/4/2013-15 الماضي وتحديات المستقبلمؤتمر العقلية العراقية بين إكراهات  9

 بحث كلية آداب بغداد 2/7/2013 مؤتمر ثقافة التسامح والحوار في المجتمع العراقي.. قراءة من أجل المستقبل 10

 اللجنة العلمية كلية اآلداب 2014 مؤتمر اإلمام الحسن )ع( 11

 بحث كلية آداب بغداد 24/3/2014 رؤى استشرافية للتعايش السلمي في العراق ،واألديان المؤتمر الدولي: حوار الثقافات 12

 اللجنة العلمية كلية آداب القادسية 2015 مؤتمر نهضة اإلمام الحسين )ع( إسالمية المنهج وإنسانية الرؤى  13

 اللجنة العلمية كلية آداب القادسية 28/3/2019-27 مؤتمر اإلتجاهات المعاصرة في العلوم اإلنسانية قراءة وتطبيق 14

 اللجنة العلمية كلية العلوم القادسية 5/5/2019 مؤتمر مناقشة البحوث الفائزة في جامعة القادسية 15

 بحث الجامعة المستنصرية 20/05/2020 علمي االفتراضي األول لجائحة كوروناالمؤتمر ال 16

 وورش العملالعلمية الندوات  -2
 ملشاركةا االنعقادمكان  تاريخ املؤمتر عنوان املؤمتر ت
 بحث كلية آداب القادسية 10/12/2004 ندوة تثقيفية حول المشاركة في االنتخابات 1

 بحث كلية آداب القادسية 17/4/2006 إساءة معاملة األطفال 2

، وكالة ورشة )ذوو االحتياجات الخاصة كما يظهرهم اإلعالم( ذوو االحتياجات الخاصة.. رؤية سوسيولوجية 3
 بحث أربيل 2008 2008تموز  19-17أصوات العراق مع اليونسكو، في أربيل، 

 بحث FMإذاعة الديوانية  2008 الجامعة العراقية والتحول الديمقراطي 4

 بحث صحيفة الصباح 2009 المصالحة الوطنية في العراق 5

 بحث أربيل 6/2010/ 21-20 النقاشية لمناقشة معرقالت التحول الديمقراطي في العراق، المركز العراقي للدراسات والبحوثالحلقة  6

 بحث كلية آداب القادسية 2010 التسامح في المجتمع العراقي  7

 بحث كلية آداب القادسية 25/12/2012 األمن النفسي للفرد والمجتمع 8

 بحث جامعة بغداد   23/10/2013 لدائرة البحث والتطوير/ وزارة التعليم العالي والبحث العلميالندوة الوطنية  9

 بحث مدينة الزائرين 7/3/2014 مشكلة المخدرات .. تشخيص الواقع مركز كربالء للدراسات والبحوث 10

 بحث كلية آداب القادسية 25/2/2015 أزمة المواطنة في المجتمع العراقي 11

 بحث كلية تربية القادسية 24/11/2016 الرؤية االجتماعية للتعايش والسلم األهلي في العراق لمرحلة ما بعد داعش 12

 بحث جامعة الكوفة 23/10/2016 )التهجير القسري وآثاره االجتماعية والسياسية( في مركز دراسات جامعة الكوفة  13

 بحث جامعة الكوفة 06/09/2016 )السلوك الطائفي سياسياً ودينياً( في مركز دراسات جامعة الكوفة  14

 بحث إتحاد أدباء الديوانية 03/03/2018 ندوة عن عالم االجتماع الراحل فالح عبد الجبار 15

 ورقة أدباء الديوانية إتحاد 06/07/2019 ندوة بعنوان )حاجة المجتمع إلى العلوم االجتماعية( 16

 



  االخرىاألنشطة العلمية : اً ثامن
 خارج الكلية داخل الكلية

 مقابالت تلفزيونية عدة مع قنوات فضائية عضوية لجان عدة 

 مقاالت ودراسات في صحف ومجالت ومواقع ألكترونية 

 اجلوائز وشهادات التقدير.كتب الشكر،  :تاسعاً 
 والتقدير كتب الشكر -1

 السنة اجلهة املاحنة كتاب الشكر  ت
 06/05/2020 تعليم العالي والبحث العلميوزير ال شكر وتقدير 1

 11/08/2020 تعليم العالي والبحث العلميوزير ال شكر وتقدير 2

  تعليم العالي والبحث العلميوزير ال شكر وتقدير 3

 14/01/2013 وزير المصالحة الوطنية شكر وتقدير  4

 27/11/2013 المدير العام لدائرة البحث والتطوير في وزارة التعليم العالي شكر 5

 29/09/2014 وزير المصالحة الوطنية شكر وتقدير 6

 12/07/2005 رئيس جامعة القادسية شكر وتقدير 7

 10/06/2009 رئيس جامعة القادسية شكر على إهداء 8

 11/02/2013 رئيس جامعة القادسية شكر على إهداء 9

 09/04/2013 رئيس جامعة القادسية شكر وتقدير 10

 02/05/2013 رئيس جامعة القادسية شكر وتقدير 11

 30/01/2014 رئيس جامعة القادسية شكر وتقدير 12

 25/11/2014 رئيس جامعة القادسية شكر وتقدير 13

 22/04/2019 رئيس جامعة القادسية شكر وتقدير 14

 24/06/2019 رئيس جامعة القادسية شكر وتقدير 15

 13/01/2013 عميد كلية التربية الرياضية/جامعة القادسية شكر وتقدير 16

 25/03/2013 عميد كلية التربية/جامعة المثنى شكر وتقدير 17

 27/03/2014 عميد كلية اآلداب/جامعة بغداد شكر وتقدير 18

 14/01/2016 عميد كلية اآلداب/جامعة بغداد شكر وتقدير 19

 22/02/2017 عميد كلية اآلداب/جامعة بغداد شكر وتقدير 20

 14/09/2014 مركز دراسات الكوفة/جامعة الكوفة شكر وتقدير 21

 23/11/2016 رئيس مجلس أمناء بيت الحكمة/بغداد شكر وتقدير 22

 12/10/2005 دائرة الرعاية االجتماعية/ وزارة العمل والشؤون االجتماعية شكر وتقدير 23

 25/06/2006 مديرية شباب ورياضة الديوانية شكر وتقدير 24

 02/11/2005 عميد كلية اآلداب/جامعة القادسية شكر وتقدير 25

 09/06/2009 عميد كلية اآلداب/جامعة القادسية شكر على إهداء 26

 17/10/2011 عميد كلية اآلداب/جامعة القادسية شكر وتقدير 27

 24/09/2012 عميد كلية اآلداب/جامعة القادسية وتقديرشكر  28

 27/12/2012 عميد كلية اآلداب/جامعة القادسية شكر وتقدير 29

 10/04/2013 عميد كلية اآلداب/جامعة القادسية شكر وتقدير 30

 21/11/2013 عميد كلية اآلداب/جامعة القادسية شكر وتقدير 31

 01/04/2015 اآلداب/جامعة القادسيةعميد كلية  شكر وتقدير 32

 14/01/2016 عميد كلية اآلداب/جامعة القادسية شكر وتقدير 33

 14/01/2016 عميد كلية اآلداب/جامعة القادسية شكر وتقدير 34

 23/11/2016 عميد كلية اآلداب/جامعة القادسية شكر وتقدير 35

 08/04/2019 عميد كلية اآلداب/جامعة القادسية شكر وتقدير 36

 27/01/2020 عميد كلية اآلداب/جامعة القادسية شكر وتقدير 37

 09/11/2021 عميد كلية اآلداب/جامعة القادسية شكر وتقدير 38

 واملشاركة شهادات التقدير -2
 السنة اجلهة املاحنة الشهادة ت
 31/3/2006 /الديوانيةمنظمة السالم واألمل شهادة مشاركة 1

2 Certificate of Completion Recognitition of Completion IRI 4-5 Sept 2006 

 17/4/2006 عمادة كلية اآلداب/جامعة القادسية شهادة تقديرية 3

 17/4/2008 رئاسة جامعة الكوفة شهادة تقديرية 4

 24/12/2009 عمادة كلية اآلداب/جامعة القادسية شهادة تقديرية 5

 6/10/2010 الديوانية/ محافظة الديوانيةمحافظ  شهادة تقديرية 6

7 Certificate of Completion TOT UN Habitat-Amman - 16-22 Feb 2011 

8 Certificate of Completion Award Certificate of Institute of Peace 23-27 July 2011 



 29/9/2011 بيت الحكمة/ قسم الدراسات االجتماعية شهادة تقديرية 9

 29/9/2011 وزير المصالحة الوطنية شهادة تقديرية 10

 15/12/2011 عمادة كلية القانون/جامعة القادسية شهادة تقديرية 11

 17/12/2012 عمادة كلية اآلداب/جامعة بابل شهادة تقديرية 12

 25/3/2013 عمادة كلية التربية/جامعة المثنى شهادة تقديرية 13

 15/4/2013 اآلداب/جامعة القادسية عمادة كلية شهادة تقديرية 14

 2/7/2013 غدادعمادة كلية اآلداب/جامعة ب شهادة تقديرية 15

 7/3/2014 /األمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسةمركز كربالء للدراسات والبحوث شهادة مشاركة 16

 16/2/2014 غدادعمادة كلية اآلداب/جامعة ب شهادة تقديرية 17

 24/2/2015 عمادة كلية اآلداب/جامعة القادسية تقديريةشهادة  18

 24/12/2015 عمادة كلية اآلداب/جامعة القادسية شهادة تقديرية 19

 09/05/2016 مركز دراسات جامعة الكوفة  شهادة تقديرية 20

 23/10/2016 مركز دراسات جامعة الكوفة  شهادة تقديرية 21

 23/11/2016 اآلداب/جامعة القادسيةعمادة كلية  شهادة تقديرية 22

 البحوث العلمية  :اً عاشر
 سنة النشر بحثعنوان ال ت
 2006 الجندر وانتهاك حقوق اإلنسان، في تأصيل المفهوم 1

 2006 في العراق جدل الدولة والمجتمع 2

 2006 حقوق اإلنسان مقاربة أولية، )دراسة تحليلية في سوسيولوجيا حقوق اإلنسان( 3

 2007 في السؤال السوسيولوجي للهوية، عراق واحد.. عن أي مجتمع نتحدث ؟ 4

 2007 ظاهرة الفساد في العراق، دراسة تحليلية 5

 2007 الخروج من رماد العلمنة.. قراءة سوسيولوجية في العودة الصاخبة للظاهرة الدينية 6

 2008 حقوق اإلنسان في العراق منظور اجتماعي 7

 2009 الدور السياسي للعشائر العراقية، تحليل سوسيولوجي   8

 2011 حقوق المرأة والطفل في العراق.. رؤية سوسيولوجية 9

 2011 الفساد اإلداري الوظائف وآليات التقليص، دراسة ميدانية من منظور عينة من المقاولين في الديوانية )مشترك( 10

 2012 معوقات النهضة في الشخصية العراقية  11

 2013 المشكالت التعليمية والتربوية لألطفال لذوي االحتياجات الخاصة في العراق )مشترك( 12

 2013 سوسيولوجيا التدين الشعبي والعقائد العقلية.. دراسة ميدانية لطقوس عاشوراء 13

 2013 سوسيولوجيا اللغة في األكاديميات العراقية.. دراسة ميدانيةلغة التعليم وخلق الهوية الوطنية في العراق..  14

 2013 سوسيولوجيا العنف والتعصب الرياضي في العراق.. دراسة ميدانية  15

 2013 المجالس المحلية وتنمية المجتمع المحلي دراسة اجتماعية ميدانية في مدينة الديوانية  )مشترك( 16

 2015 ديمقراطي في العراق، من تمرد الحفيد وجمهورية البصرة إلى اإلقليم السنيالالمركزية واالنتقال ال 17

 2015 )مشترك( شبكة الحماية االجتماعية في العراق )االنعكاسات االجتماعية واالقتصادية( دراسة ميدانية 18

 2015 للعشيرة العراقيةسوسيولوجيا المشاركة السياسية لعشيرة الخزاعل، دراسة ميدانية للدور السياسي  19

 2016 )مشترك( أنثروبولوجيا األدب.. دراسة لقصة )أنا الذي رأى.. وثائق( للقاص محسن الرملي 20

 2016 )مشترك( المظاهر اإليكولوجية في القصة العراقية 21

 2017 )مشترك( الناصريةالسياسات االجتماعية في برامج األحزاب السياسية اإلسالمية.. دراسة اجتماعية في مدينة  22

 2017 )مشترك( االنفتاح الثقافي للجماعات األثنية في العراق.. دراسة اجتماعية ميدانية في مدينة بغداد 23

 2017 )مشترك( معوقات االندماج االجتماعي للنازحين.. دراسة اجتماعية ميدانية في مدينة الديوانية 24

 2018 العراق.. منظور سوسيولوجي اإلصالح الديني والتغير السياسي في 25

 اتــاللغ :عشراحلادي 
 عربي          

 انكليزي 


