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 الدكتوراه

:العمل المبكر وجنوح الماجستير 

 االحداث

االجتماعية  تالدكتوراة:االنعكاسا

 العراقية ةللنزاعات المسلحة على المرأ

 البيئه االجتماعيه وعنف االطفال.1 عنوان البحوث العلمية المنشورة

دور الدين في وقاية المجتمع من .2

 الجريمه

ثقافة الالعنف وسبل تفعيلها في .3

 المجتمع

النساء في كردستان جرائم قتل .4

 االسباب والمعالجات

االتجاهات المعاصرة لمعاملة .5

 المجرمين في ضوء قواعد الحد

االنعكاسات االجتماعية غير المباشرة .6
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مرتكزات الضبط االجتماعي بين .7

 العرف والقانون

تغريب المرة العربية المسلمة في .8

 العولمة ضوء متغيرات

.احصائيات المرأة العراقية في دائرة 9



 الرقم المظلم

.المفاهيم االجتماعية عند 11
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 3 العدد اإلجمالي للمشاركة في المناقشات

 

 

  ِ Alaa Muhammad Rahem Name and academic Title 

 Specialization (Major & 

Minor) 

Alamhmd216@gmail.com Email 

1.Early work and juvenile 

delinquency 

2.Social repercussions of 

armed conflict on Iraqi women 

Titles of MA thesis 

&Ph.Ddissertation 

1.the environment Social and 

violent children 
Titles of Published Research  



2.role religion in the protection 

of society against crime 

3.Culture non-violence and 

ways to activate it in the 

community 

4.the crime killing of women in 

Kurdistan causes and 

treatments 

Contemporary to the 

Treatment of Offenders 

5.alatjahat in light of the 

reduction rules 

Social 6.alanekasat indirect 

armed conflict on Iraqi women 

7.Foundations social control 

between custom and law 

8.Westernize time Arab 

Muslim in the light of 

globalization variables 

9.statistics Iraqi women in dark 

figure circle 

SocialConcepts when Gostov Le 

Bon 



Terrorism crimes and 

dimensions Alsseologih on Iraqi 

society 

Titles of Published Books 

(Authored &Translated 

Books) 

14 Letters of Appreciation & 

Recognition. 

 Professional Experience 

We are marginalized Membership (Journals, 

Scientific committees, etc.) 

2 Total Number of Supervised 

Graduate Students.  

3 Total Number of Graduate 

Examining Committees. 

 

 

 


