السيرة العلمية للمدرس الدكتور  /حسين عليوي عبد هللا
1ـ حصل على شهادة البكالورٌوس من جامعة بغداد  /كلٌة اآلداب  /قسم علم
االجتماع فرع األنثروبولوجٌا فً عام .1991/ 1991
1ـ حصل على شهادة الدبلوم من معهد البحوث والدراسات العربٌة (قسم البحوث
والدراسات االجتماعٌة) جامعة الدول العربٌة جمهورٌة مصر بتقدٌر عام (جٌد )//
فً دور (ٌونٌو 1111م).
1ـ حصل على درجة الماجستٌر فً علم االجتماع بتقدٌر (ممتاز) من المعهد نفسه
بتارٌخ . 1111/11 /12
4ـ حصل على شهادة الدكتوراه فً اآلداب  /علم االجتماع بتقدٌر مرتبة الشرف
األولى بتأرٌخ  1116/1/6من جامعة المنصورة  /كلٌة اآلداب  /جمهورٌة مصر.
5ـ تمت معادلة شهادة الماجستٌر من قبل وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً /
دائرة البعثات والعالقات الثقافٌة قسم التقوٌم و تعادل الشهادات بتأرٌخ 1116/1/16
.
6ـ تمت معادلة شهادة الدكتوراه من قبل وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً /دائرة
البعثات والعالقات الثقافٌة قسم التقوٌم وتعادل الشهادات بتأرٌخ . 1116/4 / 11
7ـ تمت الحصول على المرتبة العلمٌة ( مدرس) بموجب األمر الوزاري ذي العدد
1115فً  1116/6/14والصادر من وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً /دائرة
البحث والتطوٌر .
2ـ تم نقل خدماتً من وزارة التربٌة من مالك المدٌرٌة العامة لتربٌة محافظة
الدٌوانٌة الى وزارة التعلٌم العالً على مالك كلٌة اآلداب /قسم االجتماع بعنوان
(رئٌس ابحاث أقدم) بموجب األمر الجامعً ذي العدد 15471فً 1112/11/11
بالدرجة الوظٌفٌة والتخصٌص المالً حسب قانون مؤسسة الشهداء المرقم ()1
لسنة  1116المادة (/17رابعا) .
2ـ تمت المباشرة فً كلٌة اآلداب  /قسم االجتماع بتأرٌخ  1112/11/1وبناء على
ذلك صدر األمر اإلداري المرقم 4111فً .1112/11/5
9ـ صدور الكتاب االول بعنوان (سٌاسات التشغٌل ودورها فً مواجهة البطالة فً
العراق  /دراسة سوسٌولوجٌة ) فً عام 1116الطبعة األولى من دار نٌبور للطباعة
والنشر والتوزٌع ـ العراق.

11ـ المشاركة فً العدٌد من المؤتمرات والندوات العلمٌة فً بغداد وواسط
والبصرة ومنها مؤتمرات عن مكافحة اإلرهاب ومؤتمر شعبة أدارة الجودة الشاملة
والتطوٌر المؤسسً والتً اقامته المدٌرٌة العامة للتربٌة فً الدٌوانٌة تحت شعار
(نحو استراتٌجٌة شاملة ألدارة الجودة فً مؤسساتنا التربوٌة ) فً تأرٌخ 6/11
. 1116/
11ـ كتابة العدٌد من البحوث العلمٌة وهً األن قٌد النشر .
11ـ المشاركة فً العدٌد من اللجان كعضو ضمن نشاطات قسم األجتماع.

