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Triple name and surname: Ahmed Yahya Jawad Al-Ardawi 

Faculty: Arts 

Date of birth: 4/16/1974 

Marital status: married 

Major: Sociology 
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Academic title: teacher 

Position: Teaching 

Work address: University of Al-Qadisiyah / College of Arts / Department of 
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 :شغلتها التي ظائفالو 

 .2/5/2007/بتأريخ/  الاجتماع علم قسم سكرجاريت مكتب في( مساعذ باحث). 1

 .30/1/2014/بتأريخ/ آلاداب كليت/العلميت الشإون وحذة في( أقذم باحث) .2

 .16/11/2014 /بتأريخ/ الاجتماع علم قسم في( مساعذ مذرس). 3

 

Jobs you held: 

1. (Assistant Researcher) in the Secretariat of the Sociology Department / 

dated 2/5/2007. 

2. (Senior researcher) in the Scientific Affairs Unit/College of Arts/ on 

01/30/2014. 

3. (Assistant Teacher) in the Department of Sociology/ dated/ 16/11/2014. 

 

 العلميت املإهالث

 .13/8/2003/ بتأرٌخ اآلداب/ القادسٌة جامعة.تم الحصول على شهادة البكالورٌوس، من/ 1

 .14/1/2014/ بتأرٌخ اآلداب/ القادسٌة جامعة، من/الماجستٌر.تم الحصول على شهادة 2

 

Qualifications 

1. A bachelor's degree was obtained from the University of Al-Qadisiyah / Arts 

/ on August 13, 2003. 

2. A master's degree was obtained from the University of Al-Qadisiyah / Arts / 

on 01/14/2014. 

 

 العلميت الالقاب

 .2014/ 1/7 بتأريخ/ مساعذ مذرس. 1

 .2021/ 10/6 بتأريخ/ مذرس. 2

Scientific titles 



1. Assistant teacher/ on 1/7/2014. 

2. Teacher/ on 6/10/2021. 

 

 العلميت البحوث

 .2013 العراقي املجتمع في الاثار النظرياث، ألاسباب،/البطالت مشكلت.1

 .2017/ الطبيت الاهثروبولوجيا في مشترك بحث/ املفاصل بأمراض والتقاليذ العاداث أثر.2

 .2018 لألبناء الاجتماعيت التنشئت أساليب على وأثرها الالكتروهيت الثقافت.3

 .2018 العادًين مذارس في الخاصت الاحتياجاث روي  الطالب دمج سياست لتفعيل مجتمعيت رؤيت. 4

 .2018 اجتماعيت جحليليت دراست اجتماعيت جحليليت دراست/ الجامعي التعليم في الجودة ضمان.5

scientific research 

1. The problem of unemployment / causes, theories, and effects in Iraqi 

society 2013. 

2. The impact of customs and traditions on joint diseases / joint research in 

medical anthropology / 2017. 

3. Electronic culture and its impact on the methods of social upbringing of 

children 2018. 

4. A societal vision to activate the policy of integrating students with special 

needs in regular schools 2018. 

5. Quality Assurance in University Education / A Social Analytical Study A 

Social Analytical Study 2018. 

 

 العمل ورش و العلميت والنذواث املإجمراث

 والوظٌفة الواقع-االنسانٌة الدراسات/الخامس الدولً السنوي المؤتمر.1

         العالً التعلٌم وزارة مؤسسات فً الطلبة انضباط قانون/ ندوة. 2

 ووطنً شرعً واجب للٌتامى واالجتماعً النفسً التأهٌل/ ندوة. 3

 نهضوٌة اصٌلة فكرٌة نهضوٌة مقومات السالم علٌه الباقر محمد االمام/ مؤتمر. 4

 ( وتنسٌقا قراءة) االنسانٌة العلوم فً المعاصرة االتجاهات/مؤتمر. 5



 واالحتٌاج المهنة بٌن االحداث تسول ظاهرة/ ندوة. 6

 الخرٌجٌن معدالت الستخراج االكسل برنامج استخدام/ عمل ورشة. 7

 . ورشة عمل/ التراث والحداثة عند حسٌن نصر.8

 الطلبة فً جامعة القادسٌة.. ورشة عمل/ اهم معوقات التعلٌم االلكترونً التً ٌواجهها 9

 . ورشة عمل/ كوفٌد تسعة عشر والوصم االجتماعً. 10

 . ورشة عمل/ االبعاد االقتصادٌة والجٌوستراتٌجٌة للمشروع الصٌنً.11

 . ندوة / الٌات التغٌر االجتماعً فً النظرٌة السوسٌولوجٌة.12

 

 

 

  : الشكر كتب

 .6/5/2020شكر وتقدٌر من قبل الوزٌر / فً تارٌخ . 1

 .11/8/2020. شكر وتقدٌر من قبل الوزٌر / فً تارٌخ 2

 .    18/8/2021ر من قبل الوزٌر / فً تارٌخ شكر وتقدٌ .3

 . 21/7/2020ل رئٌس الجامعة / فً تارٌخ . شكر وتقدٌر من قب4

 


