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 لألستاذ الدكتوز عدنان ياسين مصطفى السيسة الراتية 

yasinadn@yahoo.com  

                                                                             
 

 صالح الجينمحافظة  / 591 6 العراق: مهاليج 

 الجشدية عراقي 
 5999اآلداب  كمية-بغجاد جامعة-االجتساععمم  بكالهريهس. 
 5991اآلداب  كمية-بغجاد جامعة-الحزري  االجتساع عمم ماجدتير  
  هل  جامعة- التشسية عاجتسا عمم: دكتهراهHull University–  5991السسمكة الستحجة 

 (. 1119عام  بروفيدهر/  أستاذ) العمسية الجرجة 
 (5999-5991راني العس التخطيط هيئة) أول أبحاث رئيس 
 1113-1997 الحكسة بيت في االجتساعية الجراسات قدم رئيس 

  1113-1111أمين عام بيت الحكسة 

  1111-1113رئيس هيئة ادارة بيت الحكسة  
 1119 العراق في البذرية التشسية لتقرير العميا االستذارية الهيئة عزه. 

 1151والعمهم عام  مرشح العراق لرئاسة السشظسة العربية لمتربية والثقافة 

 1111-1159و  1159 -1153و   1151-1151 العراقية الهطشية التشسية لخطط وطشي ستذاري ا  

 الرادرة عن بيت الحكسة  اجتساعية دراسات مجمة تحرير رئيس / 

  رئيس تحرير مجمة العمهم االجتساعية التي ترجر عن الجسعية العراقية لعمم االجتساع 
 العراقي العمسي السجسع في انيةاإلند العمهم دائرة عزه 

 عزه المجشة الفشية الستراتيجية التخفيف من الفقر في العراق 

 عزه المجشة االستذارية لسذروع رسم سياسة حساية الطفهلة في العراق 

 1119 وعام 1119عمى جائزة الجراسات العراقية السعاصرة في لشجن لعام  حائز 

  العالي والبحث العمسيعزه السجمس االستذاري لهزارة التعميم 

  1151وطشي إلعجاد سياسة التذغيل الهطشية العراقية خبير. 

 الحكسة  / بيتودعم اتخاذ القرار  تاستذاري مركز السعمهما 

  لحج االن -1151/ العراقية  في وزارة التخطيط  استذاري  
  /1119-1119عزه مجمس جامعة تكريت 

 1119-1111/  ةذؤون االجتساعيعزه فريق العسل االستذاري لهزارة العسل وال 

 ف عمى تشظيم وإعجاد العذرات من السؤتسرات والشجوات والحمقات العمسية في مجال االختراص.اإلشرا 

 بغذاد حامعت-/ الذساظاث العلُا أظخار علم احخماع الخىمُت 

  ذ اإلااحعخحر والذهخىساه في مُذان أ هبحر مًؤلاششاف على عذد  الاحخماع الخىمُت وعلمظاٍس

 ذ اإلااحعخحر والذهخىساه  .في مخخلف الجامعاث العشاكُت مىاكشت العششاث مً اظاٍس
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 ت ملجلت ولُت التربُت للبىاث/ حامعت بغذاد  عضى الهُئت الاظدشاٍس

  3002اإلاشاسهت في اإلاىخذي الاحخماعي الاظُىي الاٌو في الهىذ/ خُذس اباد واهىن الثاوي/ًىاًش 

 3004-3002في ولُت اإلاىصىس الجامعت  أللُذالعشاق، مداضشاث  الابعاد الثلافُت لخمىحن اإلاشأة في 

  سئِغ خبراء مششوع جلىٍم اصالخُاث الاخذار في العشاق بخيلُف مً صىذوق الامم اإلاخدذة للعيانUNFPA  

 بالخعاون مع وصاسة العمل والشإون الاحخماعُت في بغذاد وهشدظخان(   3000)هفز اإلاششوع عام 

 صلحن في دساظت )خاسظت الحشمان ومعخىٍاث اإلاعِشت في العشاق(، فصل الخعلُم وفصل البجى اإلاشاسهت في هخابت ف

 (.3000)صذسث عام  UNDPاإلاخدذة  لألممبالخعاون مع البرهامج الاهمائي  الخدخُت،

  خبحر ئعذاد مسح اإلاعشفت واإلاىاكف واإلاماسظاثKnowledge, A Attitude and Practice  ( (KAP 3000لعام 

أهجضجه وصاسة الخخعُغ ووصاسة ؤلاعالم ووصاسة الصحت بالخعاون مع مىظمت ألامم اإلاخدذة للعفىلت الزي 

 )الُىهِعُف(.

  .م الخبراء الىظجي لذساظت الجالُاث العشاكُت خاسج العشاق  عضى فٍش

 

  التي 01/00/3001-03اإلاشاسهت في وسشت عشض معىدة هخائج مسح معاسف ومىاكف ومماسظاث الشباب، عمان 

 .الُىهِعُفهظمتها مىظمت 

 

  35-31هظمتها مإظعت أسض الاوعان في عمان  " التيالذظخىس وخلىق العفل“خىٌ  عمل وسشتاإلاشاسهت في 

 .3002جمىص/ًىلُى 

 

 ،ت فُت خىٌ شبىت الخىمُت البشٍش ، اإلاخدذة في بحروث لألممالتي هظمها البرهامج الاهمائي  اإلاشاسهت في الذوسة الخعٍش

 .00/2/3003-3للمذة مً 

 

  ذ"، وشش في ت واإلاهىُت في جىٍش ذ ببدث بعىىان "دوس اإلاىظماث الجماهحًر اإلاشاسهت في مىظىعت مذًىت جىٍش

ذ،   .0665مىظىعت جىٍش

 

  ت التي هظمتها وصاسة العمل والشإون الاحخماعُت بعىىان "خصاهت اللُم ودوسها في  ببدث فياإلاشاسهت الىذوة الفىٍش

 .30/3/3000خ دسء العلىن اإلاىدشف" بخاٍس

 

  20-20للمذة مً  لألبداراإلاشاسهت في هذوة "العشاق ودٌو الجىاس: سؤي مخبادلت" التي هظمها مشهض الخلُج /

 الاماساث العشبُت اإلاخدذة. دولت 2/3002

 

  وبالخعاون مع بشهامج ألامم اإلاخدذة  3003الاشتران في دوسة أعذها معهذ الخخعُغ اللىمي في اللاهشة آراس

ت. UNDPي ؤلاهمائ ش الخىمُت البشٍش  خىٌ ئعذاد جلاٍس

 

  العشبي في داس الثلافي اإلاشاسهت بىسكت عمل في اإلالخلى الثلافي ألاٌو إلاشاهض البدىر العشبُت الزي هظمه اإلاىخذي

 .3000شباط  36-34ظُذة الجبل/ لبىان للفترة 
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 ( ئعذاد دساظت شاملتCountry Profile: Iraqبخيلُف مً لجىت ألامم اإلا ) خدذة الاكخصادًت والاحخماعُت لغشبي

 بعىىان العُاظاث الاحخماعُت في العشاق. ،3003(. وكذ صذسث الذساظت عام ESCWA-الاظيىاآظُا )

 

  واكع مإظعاث العمل بعىىان )ئعذاد دساظت وبخيلُف مً مجلغ وصساء العمل والشإون الاحخماعُت العشب

م دمحم الاحخماعي في العشاق( باالشتران مع الذهخىس   .3003الذساظت واهىن ألاٌو  أهجضث-خمضةهٍش

 

  ئعذاد دساظت خىٌ اإلاخغحراث الاحخماعُت لعشاق ما بعذ الحشب ضمً الىذوة التي هظمها بِذ الحىمت بالخعاون مع

خ  UNDPالبىً الذولي وبشهامج ألامم اإلاخدذة ؤلاهمائي في العشاق  ت في  02/4/3002بخاٍس عىىان الذساظت )سٍؤ

 ث الاحخماعُت لعشاق ما بعذ الحشب(.اإلاخغحرا

 

  م دمحم خمضة ود. وامل الضبُذي بعىىان )ألاظشة وخلىق العفل في ئعذاد دساظت مُذاهُت باالشتران مع د. هٍش

ً ألاٌو في مذًىت مجخمع مدلي: دساظت اظخعالعُت مُذاهُت  بغذاد( . أهجضث الذساظت في شهش أهخىبش/ حشٍش

3002. 

 

 م دمحم  دساظت باالشتران عذادئ وصفُت أهجضث  دساظت-بغذاد)ألاظفاٌ العاملىن في شىاسع  خمضة بعىىانمع د. هٍش

شان/ ًىهُى   . 3002الذساظت في خٍض

 

 )العشاق واإلاىعلتوسشت العمل عً  ؤلاظهام في دساظت بعىىان )الخىمُت الاحخماعُت في العشاق: اإلاعاساث وآلافاق 

 00-6للمذة مً       الاكخصادي والاحخماعي( علذث في بحروث  عماسئعادة الا عىىان الىذوة )معائل  /بعذ الحشب 

)الاظيىا(وبالخعاون  لغشب آظُابشعاًت لجىت ألامم اإلاخدذة: اللجىت الاكخصادًت والاحخماعُت  3002جمىص/ ًىلُى 

    .3002أًلىٌ  33   العىت  362مع البىً الذولي. وششث الذساظت في مجلت اإلاعخلبل العشبي/ العذد 

 

  أهخىبش  6-4 بحروث-لألظشةؤلاظهام في الاحخماع العشبي للخلُُم العششي للعىت الذولُت / ً ألاٌو  3002حشٍش

بذساظت بعىىان )أزش الاخخالٌ والحشوب والجزاعاث اإلاعلحت على أوضاع ألاظشة العشبُت: دساظت خالت العشاق( 

 ُا )الاظيىا(وبشعاًت لجىت ألامم اإلاخدذة الاكخصادًت والاحخماعُت لغشب آظ

 

  والخدذي، وششث في مجلت دساظاث احخماعُت/  الفعل-العشبُتئعذاد دساظت بعىىان شبياث ألامان الاحخماعي

 .3000لعىت  2العذد 

 

 اإلاشاسهت في الىذوة التي هظمها بِذ الحىمت مع بشهامج ألامم اإلاخدذة ؤلاهمائيUNDP خىٌ )الخىمُت  3000 ظىت

ت اإلاعخذامت( ببدث بعى ت البشٍش ىان )الخىمُت إلاعخذامت بحن ئًذًىلىحُا الشماٌ ومأصق الجىىب: سٍؤ

 .3000وششث في هخاب الخىمُت اإلاعخذامت في العشاق عام  ظىظُىلىحُت(.
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  الفلش “بعىىان اإلاشاسهت في الىذوة التي هظمها بِذ الحىمت خىٌ " الفلش والغجى في الىظً العشبي" ببدث

 . 3003اب الفلش والغجى في الىظً العشبي، بِذ الحىمت، واإلاشىالث الاحخماعُت"، وشش في هخ

 

  الثاوي/عام ً  3000اإلاشاسهت في اإلاإجمش العىىي الجداد الاحخماعُحن العشب الزي علذ في شهش هىفمبر/ حشٍش

 ببدث بعىىان)العىإلات وخم الهىٍت(.

 

  بخيلُف مً مإظعت  مىخخبت في العشاق إلاىاظمؤلاظهام في دساظت ألاوضاع الاحخماعُت والاكخصادًت ،JICA 

 . 3002الُاباهُت 

 

  العىإلات وآزاسها الاحخماعُت في اإلاىعلت العشبُت، الزي علذ في  /اإلاشاسهت في احخماع الخبراء الزي هظمخه الاظيىا

  .3002دٌعمبر/واهىن ألاٌو  30-06بحروث للمذة 

 

  ش الاظتراجُجي العشاقي الصادس عً مشهض خمىسابي واإلاخغحراث  اإلاشأةبعىىان ) بذساظت 3006الاظهام في الخلٍش

 املجخمعُت في العشاق: جدلُل ظىظُىلىجي(.

 

 

  ش الاظتراجُجي العشاقي الصادس عً مشهض خمىسابي بذساظت بعىىان : املجخمع العشاقي:  3003الاظهام في الخلٍش

م دمحم خمضة و د. سظىٌ معلم(.  مشاهذ الثابذ واإلاخدىٌ )مشترن مع د. هٍش

  3003اجُجُت النهىض الاحخماعي العشاكُت لىصاسة الخخعُغ والخعاون الاهمائي ئعذاد اظتر. 

 

  التي هظمذ في اسبُل للمذة  3001-3000اإلاشاسهت في مإجمش مىاكشت وزائم الخعت الخمعُت الىظىُت العشاكُت

 .5/00/3006-2مً 

 

 ،خبراث، ومهاساث"، التي هظمها مىخذي  اإلاشاسهت في وسشت عمل "الاوادًمُحن العشاكُحن والعمل البرإلااوي: مفاهُم

عُحن العشاكُحن، في بحروث للمذة  عخمُيعتر للذًملشاظُت، وسابعت الخذَس البذائل العشبي بالخعاون مع مإظعت َو

 .3006اراس  02-4مً 

 

  إلاىاكشت مىضىع الخصخصت في العشاق ، اإلاشاسهت في وسشت العمل اإلاخخصصت لالجداد الذولي للىلاباث الحشة

 .32/3/3003هظمذ في الاسدن ًىم  التي

 

  خا مششكا" للمذة مً آلاداباإلاشاسهت في مإجمش ولُت ذ  بعىىان "هىخب للعشاق الىاخذ جاٍس  36-35/ حامعت جىٍش

ت. 0135سبُع الاٌو   هجٍش
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  ( اإلاشاسهت في وسشت العمل التي هظمتها الاظيىاESCWA ٌخى ) والخىمُت الخىمُت املحلُت بىاء اللذساث في

 .3000شباط  30-02 بحروث   /" إلاشاسهتبا

 

  مىظمت العمل الذولُت بالخعاون مع وصاسة العمل  هظمتهااإلاشاسهت في هذوة ظُاظت الدشغُل في العشاق التي

 .3000/ واهىن أٌو 32-06والشإون الاحخماعُت في اظعىبىٌ للمذة مً 

 

  ث الثلافُت مع وصاسة الثلافت اإلاغشبُت وحامعت علذ ظلعلت مً الللاءاالى اإلاغشب و اإلاشاسهت مع وفذ بِذ الحىمت

دمحم الخامغ وحامعت مشاهش في اإلاملىت اإلاغشبُت والاظالع على ججاسب مشاهض الثلافت والفىش في اإلاملىت اإلاغشبُت 

 .3000أًلىٌ  35-30للمذة مً 

 

 عاع العام في العشاق" اإلاشاسهت في وسشت هُئت الجزاهت بعىىان "اإلاسح الشامل لظشوف العمل وهضاهت مىظفي الل

ً زاوي  33-32التي علذث في اسبُل/ العشاق للمذة مً   .3000حشٍش

 

  اإلاشاسهت في احخماعاث مشاحعت فصىٌ دساظاث الحاحاث الاظاظُت غحر اإلاشبعت في العشاق، علذث في عمان

 .3000واهىن زاوي  20-20ًىمي 

 

 أمً الىاط  ( كشاءة في اإلاضامحن  الذٌو أمعاوي: أمً اإلاشاسهت في هذوة مإظعت اإلاذي بىسكت بعىىان )ألامً ؤلاو

خ  ً الثاوي هىفمبر1والاججاهاث الذولُت. علذث بخاٍس   3003/حشٍش

 

 بىسكت خىٌ ألامً ؤلاوعاوي وجدذًاث الاهذماج الاحخماعي في العشاق، ملذمت ئلى اإلاإجمش اإلاىعلذ في  اإلاشاسهت

/دٌعمبر  ت مصش العشبُت واهىن ألاٌو  خىٌ )أزش ؤلاسهاب على الخىمُت الاحخماعُت(. 3003حمهىٍس

 

 عُت لألظفاٌ في العشاق(بعىىان )أهذاف ألامً ؤلاوعاوي التي جدللها شبىت الحماًت الاحخما اإلاشاسهت بىسكت 

 .3003هُئت سعاًت العفىلت في العشاق دٌعمبر / ملذمت ئلى مإجمش العفىلت الثالث

 

  خ ذ بخاٍس ، عىىان البدث:  3004هِعان  04-03اإلاشاسهت في اإلاإجمش العلمي ألاٌو ليلُت آلاداب/حامعت جىٍش

خ والجغشافُا وكضُت النهىض املجخم  عي.املجخمع العشاقي: زىابذ الخاٍس

  

  اإلاشاسهت في الذساظت التي أصذستها وصاسة الخخعُغ والخعاون ؤلاهمائي بالخعاون مع البرهامج ؤلاهمائي لألمم اإلاخدذة

ىٌ ، دساظت خاسظت الحشمان ومعخىٍاث اإلاعِشت في العشاق. اإلاشاسهت في وسكت خلفُت مع هخابت زالزت فص3003

 .تسئِع

 

 ت في العشاق: جذاعُاث اإلااض ي وضشوساث اإلاعخلبل" بذساظت بعىىان  اإلاشاسهت في الحللت الىلاشُت "الخىمُت البشٍش

ت اإلاعخذامت وجعىٍش فىشة الحىم الصالح(، ميشىسة في مجلت الحىمت، العذد   .3003، 13)الخىمُت البشٍش
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 عمان  اإلاشاسهت في اإلاإجمش الثاوي الزي هظم مً كبل الشابعت الذولُت لذساظاث العشاق اإلاعاصش ، الزي علذ في

شان  02-02للمذة مً  جدلُل  -مفترق ظشق  في، عىىان البدث )املجخمع العشاقي: ألامً ؤلاوعاوي 3004خٍض

 ظىظُىلىجي(.

 

  :اإلاشاسهت في اإلاإجمش الذولي خىٌ أصمت البعالت في الىظً العشبي ببدث بعىىان: البعالت والدشغُل في العشاق

 .3005ماسط  05-04أة في ظىق العمل . اللاهشة جدلُل مً مىظىس الىىع الاحخماعي ومشاسهت اإلاش 

  ذ ببدث وألاماً الاحخمااعي فاي العاشاق:  بعىىان: علم الاحخمااع اإلاشاسهت في اإلاإجمش الثاوي ليلُت آلاداب/ حامعت جىٍش

 .  3005هِعان،  35-34الحاحت ئلى دوس جىمىي فاعل. اإلاىعلذ للمذة مً 

 

  ااذ ببدااث بعىااىان: الجامعاات والخىمُاات والنهضاات: فااش  اإلاشاااسهت فااي اإلاااإجمش ألاٌو ليلُاات التربُاات للبىاااث/ حامعاات جىٍش

 .3005وجدذًاث، آراس 

 

  أإلاشاسهت في دساظت  للمإجمش الثاوي لشابعت دساظاث العشاق اإلاعاصش بعىىان: ألامً الاحخماعي وشبياث ألامان

 05-03جمش اإلاىعلذ في لىذن . كذم البدث في اإلاإ جمىُيُهالاحخماعي في العشاق: ئشيالُاث بيُىٍت وخُاساث 

 . 3005جمىص/ًىلُى 

 

  مت اإلاىظمت عبر الىظىُت، الزي علذ في اظعىبىٌ آب ، بالخعاون مع 3005اإلاشاسهت في اإلاإجمش الىظجي خىٌ الجٍش

مت اإلاىظمت في العشاق:  الاعلى،البرهامج ؤلاهمائي لألمم اإلاخدذة ومجلغ اللضاء  عىىان الذساظت اإلالذمت: الجٍش

 اًيى ظىظُىلىجي.جدلُل ظ

 

  ًعىىان البدث، 3006آراس  32-30اإلاشاسهت في اإلاىخذي الاكخصادي الىظجي ألاٌو في العشاق اإلاىعلذ للمذة م  "

 العُاظت الاحخماعُت في العشاق: ؤلاشيالُاث وخُاساث النهىض".

 

  ىان الىسكت: الخىمُت عى ألاششف،في مذًىت الىجف  3006اإلاشاسهت في مإجمش العفىلت الخامغ اإلاىعلذ في آراس

 اإلابىشة للعفىلت العشاكُت: خُاساث الخذخل مً أحل الخمىحن.

 

  اإلاىعلذ ًىم ً ، عىىان 32/2/3006اإلاشاسهت في مإجمش مشهض الذساظاث اللاهىهُت والعُاظُت في حامعت النهٍش

 الىسكت: ألامً ؤلاوعاوي  والعُاظت الاحخماعُت في املجخمع اإلاأصوم.

 

  ضحاًا لعىف اإلابجي على أظاط الىىع الاحخماعي "  اإلاعلىماث عًان "جلىٍم أهظمت حمع اعذاد دساظت بعىى

 .3000، جمىص  UN Women ) (للمشأةبخيلُف مً وصاسة اإلاشأة والامم اإلاخدذة 

 

 جُت اإلاشاسهت في اإلاإجمش الذولي ليلُت التربُت للبىاث ببدث بعىىان )البىاء اإلاعشفي وجىمُت اإلاشأة: الاشيالُاث اإلاىه

 .3000، اهخىبش 02-03للمىخج البدثي( للمذة مً 
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  اإلاشاسهت في مإجمش بِذ الحىمت خىٌ " بىاء الذولت "  ببدث بعىىان " بىاء الذولت وخُاساث العُاظت الاحخماعُت

 .3003واهىن الثاوي  06-05في العشاق"، اإلاىعلذ في بغذاد للمذة مً 

 

  اإلاخدذة  مملأل ئعذاد دساظت جدلُلُت للبرهامج الاهمائيUNDP   عً الحىم الصالح في العشاق/ جدلُل إلاععُاث

 .3003. أهجضث الذساظت شباط/فبراًش ت هخائج مسح شبىت اإلاعشفت العشاكُ

 

  م خبراء دساظت جدلُلُت معملت خىٌ الهجشة والجزوح في العشاق، بخيلُف مً صىذوق  إلعذاداإلاشاسهت ضمً فٍش

 .3003الذساظت في هِعان  ، أهجضثUNFPAالامم اإلاخدذة للعيان 

 

  اإلاشاسهت في وسشت العمل التي هظمتها هُئت الامم اإلاخدذة للمعاواة بحن الجيعحن وجمىحن اإلاشأة لالظالع على

ت في اإلاىاصهاث اإلاعخجُبت للىىع الاحخماعي للمذة مً   باللاهشة. 3003ماسط  06-02الخجشبت اإلاصٍش

 

  وصاسة الشباب في العشاق بعىىان "الامُت بحن أوظاط الشباب في املجخمع اإلاشاسهت في الىذوة العلمُت التي هظمتها

خ  ً  الثاوي  20العشاقي" ببدث بعىىان "الدشغُل واإلاخغحراث املجخمعُت في العشاق"، بخاٍس  .3000حشٍش

 دراسات منشورة وغير منشورة:

 

العشاكُت للعلىم الاحخماعُت/ بغذاد  الجمعُت-الاحخماعُتالعلىم  مجلت-الحضشي ظىظُىلىحُا الاهدشاف في املجخمع  -0

 .3000ظىت 

 .0661دساظت جدلُلُت لبعض أهماط الجشائم الخعشة في العشاق. اإلاعهذ العالي للخعىٍش ألامجي وؤلاداسي،  -3

 

الحىمت )العلىن اإلاىدشف والُاث الشد املجخمعي(، ظلعلت اإلاائذة  وشش في العلىن اإلاىدشف في ظشوف ألاصماث، بدث  -2

 . 0666بغذاد -الحىمتالحشة، بِذ 

 

ت، بدث غحر ميشىس،  -1  .0663اإلاىظىس العىظُىلىجي للحضٍش

 .3003/ أهخىبش / بغذادبدث أللي في مإجمش الاحخماعُحن العشب الاختراق،اإلاشأة العشبُت بحن زىابذ اللُم وجدذًاث  -2

 .3003ط النهىض املجخمعي: معخلبل ًبيُه الجمُع. مداضشة أللُذ في املجمع العلمي العشاقي/شبا -3

 

 .02/1/3002أللُذ في املجمع العلمي العشاقي/ بغذاد  مداضشة-العشاقاملجخمع اإلاذوي اإلاعاصش في  -4

 

 23العذد  وششث في مجلت الحىمت 3002 الحىمت،املجخمع اإلاذوي في العشاق: الخدذًاث وآلافاق /مداضشة أللُذ في بِذ  -5

 ضمً ملف املجخمع اإلاذوي.

 

 .3000، مً ميشىساث بِذ الحىمت واملجخمع،لذولت ا :مشاحعت جشحمت هخاب جشهُا -6

 

     .3003مً ميشىساث بِذ الحىمت  Sociology: New Directionsمشاحعت جشحمت هخاب  -00
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/ًىاًش  0-20 اإلاشاسهت في مإجمش هُئت سعاًت العفىلت العشاكُت اإلاىعلذ في اسبُل للمذة مً-00 ن ، ببدث بعىىا3002واهىن ألاٌو

   العشاق". املجخمعُت فياث "العفىلت واإلاخغحر 

 

في مدُغ  مظاهش الحشمان"  ، بعىىان”3003خاسظت الحشمان ومعخىٍاث اإلاعِشت في العشاق "اعذاد وسكت خلفُت لذساظت -03      

 .3003 "، جمىص اإلاعىً العشاقي

 

اجج عً الحشوب وعالكخه ببعض اإلاشترن على اظشوخت دهخىساه في علم الاحخماع بجامعت دمشم بعىىان "العىف الى الاششاف-03   

 الامشاض: دساظت لعُىت مً الاظفاٌ العشاكُحن اإلالُمحن في مذًىت دمشم.

 

خ - 02    بىسكت  30/1/3000اإلاشاسهت بىسشت عمل اإلاىاهج التربىٍت التي أكامتها هُئت الجزاهت العشاكُت بالخعاون مع وصاسة التربُت بخاٍس

 الحاحت الى فهم جىمىي شامل(.عمل بعىىان   )الفعاد وخىم اللاهىن/ 

 

س ي الجامعي بحن  بغذاد اإلاىظىمتوالاداء الجامعي في ولُت التربُت للبىاث/ حامعت  اإلاشاسهت في هذوة ضمان الجىدة-01   )أداء الخذَس

  .04/1/3000الخمحز والابذاع( ًىم 

 

ت التي -02   ا /  المبىس بالخعاون وىالا  هظمذ فياإلاشاسهت بىذوة الخىمُت البشٍش واهىن  32-06بحن بِذ الحىمت وحامعت مالًا في مالحًز

 .  3002الثاوي 

 

عىىان ببدث ب 3002هىفمبر  33-30العشب اإلاىعلذ في بغذاد للمذة مً  لإلخصائُحناإلاشاسهت في اإلاإجمش العلمي الذولي الشابع -03

 اشيالُاث التهمِش وفش  الخمىحن. "اإلاشأة العشاكُت والخىمُت: 

 

ببدث بعىىان  3002هىفمبر  33-30العشب اإلاىعلذ في بغذاد للمذة مً  لإلخصائُحنفي اإلاإجمش العلمي الذولي الشابع  تاإلاشاسه-04

 للخمىحن باعخباسه عملُت جىمىٍت".  أفضل"هدى فهم 

 

ت" اإلاىعلذ للم اإلاشاسهت-05  3002ر/ واهىن اٌو دٌعمب 04-02ة مً ذفي اإلالخلى العشبي الاٌو خىٌ " دوس الشباب في الخىمُت البشٍش

 : واإلاخغحراث املجخمعُت    العشاقي الشباب" في بغذاد ببدث بعىىان 

 الخمىحن مً أحل الخىمُت والعالم".      

 ببدث بعىىان "ؤلاسهاب هلُض الخىمُت".  3001آراس  02-03اإلاشاسهت في اإلاإجمش الذولي إلايافدت ؤلاسهاب اإلاىعلذ في بغذاد -06

، مجلت ئضافاث، املجلت العشبُت لعلم  35مُت الاحخماعُت في العشاق: معاس مخعثر" ميشىس في العذد بدث بعىىان "الخى-20

 .3001الاحخماع، بحروث، خٍشف 

 . 3002بدث بعىىان الذوس الخىمىي للجامعت العشاكُت، ميشىس في العذد ألاٌو مً مجلت هلذ وجىىٍش، الصادسة في اليىٍذ، أًاس -30

 . 3005ل والخىمُت في املجخمعاث اإلاخأزشة بالجزاع: خالت العشاق، بدث غحر ميشىس بدث بعىىان: العم-33

 . 3005مشهض البُان للذساظاث والخخعُغ، بغذاد بدث بعىىان: سأط اإلااٌ الاحخماعي: الىحه الاخش للصمىد املجخمعي، -32
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. 3004، خٍشف 10ت ئضافاث، العذد دساظت بعىىان: العىف ضذ اإلاعىحن: دساظت خىٌ دوس اإلاعىحن في العشاق، مجل-31

 )مشترن(. 

ً زان  31، في العشاق للذساظاث والخخعُغ ي مإجمش مشهض البُاناإلاشاسهت ف -32 ببدث بعىىان: الخعلُم كبل الجامعي  3005حشٍش

 في العشاق: الىعذ اإلاإحل.

،  خىٌ الىكاًت 3006شباط  33-32،   جىوغ UNDP اإلاشاسهت في وسشت العمل اإلاىظمت مً كبل بشهامج ألامم اإلاخدذة ؤلاهمائي -33

 للخبراث.  ٌمً العىف اإلاخعشف في البلذان العشبُت: جباد

 الكتب املنشورة: 

 3006ُىلىجي، داس العاسف، بحروث، ألامً ؤلاوعاوي واإلاخغحراث املجخمعُت في العشاق: جدلُل ظىظ-1

 3000عمان، لليشش،  ءداس ئزشا ظىظُىلىحُا الاهدشاف في املجخمع اإلاأصوم: العشاق همىرحا،-3 

 .3000 ،، بِذ الحىمتامُاث الخغُحر: الخدذًاث والفش املجخمع العشاقي ودًى-2

 .3000خُاساث الخذخل مً أحل الخمىحن، بِذ الحىمت، بغذاد،  العشاكُت:الخىمُت اإلابىشة للعفىلت -1

 )مشترن( 3003جدلُل الىضع العياوي في العشاق -5

 ، هخاب مشترن مع صىذوق ألامم اإلاخدذة للعيان.3000اللاهىن، أظفاٌ في هضاع مع -3

ت اإلاعخذامت: مخاضاث التهمِش وفش  الخمىحن، عمان: داس أمجذ، -4  .3003الخىمُت البشٍش

 .3003الامً ؤلاوعاوي والخىمُت في العشاق: مإششاث الهشاشت وفاعلُت العُاظاث، عمان: داس أمجذ، -5

 3004ئشيالُاث بيُىٍت وملاسباث مىهجُت، عمان: داس أمجذ،  الىىع الاحخماعي والخىمُت:-6

 مشترن(.. )3003ظىظُىلىحُت: حذٌ الخمىحن والدعىحن، بغذاد، مشاًا -00

ت اإلاعخذامت، ضشوسة وظىُت أم أحىذة دولُت، مشهض الشجىة للذساظاث والاظدشاساث،       -00  أهذاف الخىمُت البشٍش

 .3003بغذاد،       

ت وخبراث جعبُلُت، بغذاد/ مإظعت الىخب والىفاءاث لإلصالح، في ظىظُىل-03               ىحُا الخىمُت: ملاسباث هظٍش

 )مشترن(.  3004

       

  

 

 


