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:General Information 

 

Name:   Adnan  Yasin Mustafa                                                                            

Contact details:  

yasinadn@yahoo.comE:mail:         

Important Links: 

Research gate 

https://www.researchgate.net/profile/alastadh_aldktwr_dnan_yasyn_mstfy_Adnan_Mustafa  

Google Scholar 

https://scholar.google.com/citations?user=KniT1aQAAAAJ&hl=en 

 

Academic qualifications (Present Academic Title: Professor of Sociology): 

1.    BA. Sociology, University of Baghdad, College of Arts, Department of Sociology 1979. 

2.    MA. Urban sociology, University of Baghdad, College of Arts, 1982. 

3.    Ph.D. sociology of development, Hull University/ UK. 1990. 

 

Positions held:  

 

1.     Expert / Iraqi Urban Planning Commission 1994-1997. 

2.     Member of the National Child Welfare High Commission. 

3.     Head of the Department of Social Studies, Baytul-Hikma (Think tank institution),1997-  

        2003. 

4.     General Secretary of Baytul-Hikma, 2003-2004. 

5.     Member of the Arab Sociologist Union. 
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6.     Editor  in-chief of the journal of social studies, Baytul Hikma. 

7.     Professor of  Development Sociology, Department of Social Work, University of 

Baghdad, College of   Education for Women.    

8.     Lecturer on "sociology of development", post graduate students, Department of                       

Social Work, Baghdad University, College of education for women.   

 9.    Expert on Knowledge, Attitudes and Practices (KAP) Studies conducted by Iraq              

        Ministry of Planning in cooperation with UNICEF, 2000. 

10.   UN National consultant providing technical support to the Ministry of Planning in the     

        preparation of Iraq 5 year development plan (NDP) and participated in drafting the 

social parts of the NDP, 2010-2014, 2014-2017 and 2018-2022.  

11.   Member of the High Consultative Committee for the preparation of Iraq National            

        Human Development Report 2008. 

12.   Participated in the discussion and supervision of many post graduates dissertations at      

        University of Baghdad.  

13- Consultant on Juveniles Reformatories Studies conducted by UNFPA in cooperation with 

Iraq Ministry of Labor and Social Affairs 2010  

14-Consultant on Iraqi National Plan 2010-2014  and 2013-2017.                                             

                   

15.   Contributed in many international conferences and symposiums. 

16.   Prize winner of The Iraqi Contemporary Studies/ London 2008 

9ontemporary Studies/ London 200Prize winner of The Iraqi C.   71 

 

:Professional Experiences 

 

1.    Teacher of sociology of development, college of Arts, post gradute/1994-2003. 

2.    Expert on social affairs at the Ministry of Labor and Social Affairs (MOLSA). 

3.    Lecturer, Local Community Development course organized by the  Ministry of Labour    

       and Social Affair in cooperation with ILO, 2002. 

4.    Supervised many M.Sc & Ph.D studies in sociology. 

5.    On UN_ESCWA request, Prepared "Country Profile-Iraq", UN-ESCWA, 2004. 

6.    Contributed in the Arab Preparatory Meeting for the ten year review of the International  

      "Effects ofsubmitted entitled Paper . ESCWA-, UN2003 ctober9 O-amily, 7Fear of Y       

       occupation, wars and armed conflict on the situation of family, case study, Iraq. 

7.    A prospects of social changes of post war Iraq Al-hikma periodical ,2003. 



8.    Participated  in workshop on Iraq & the region   after the war; Issues of Economic&         

       social Reconstruction, Beirut, 9-11 July 2003."ESCWA – United Nations, paper               

       submitted entitled "Social development in Iraq : challenge and future out look with 

special   reference on social Safety nets".         

9.    Contribute in the international employment conference "jobs for the future of Iraq",   

     nomical Eco"loc submitted entitled aperP. Jordan-Amman  ,ecember 2004D 13-12       

       development : Iraq Experience" 

10.  Participated in the regional conference on Development & Democracy in the Arab world, 

       held in Amman 16-18 January-2005 in cooperation with the regional solidarity center,  

       Paper submitted entitled "the role of civil society organizations in the development of      

       Iraqi future. 

11.  Participated in the Regional Experts Meeting on Globalization and its effects on the         

       social issues in the Arab region, held in Beirut (ESCWA) 19-21 Dec. 2005. 

12.  Participated in the conference of the Commission of National Childhood Care held in      

     Erbil(Capital of Kurdistan) 30-1 Dec. 2005. Paper title was (Childhood and social change  

      in Iraq).   

13.  Contribute in Training course on the Human Development Reports, held in Amman 19-   

       21 Nov. 2005, UNDP. 

14- Participate in the Conference on the Organized Crime  in Iraq held in Istanbul August    

                 2008.                                                                                                                            

 15- Map of Deprivation in Iraq, Chapter on Environment, Central Organisation for Statistics 

and Information Technology (COSIT) in Cooperation with UNDP, 2005 

 

 

16- Map of Deprivation in Iraq, Chapter on Education, Central Organisation for Statistics and 

Information Technology (COSIT) In cooperation with UNDP, 2010 

17.  Participated in the National Economic Forum held in Baghdad March 2009, paper 

submitted entitled "Social Policy in Iraq: Facts and Future outlook".   

 

Books and Research Work: 

 

1.    "Arab Social Safety Nets: Actions and Challenges", 2000. 

2.    "Street Children in Baghdad", 2003, jointly prepared with Dr. Karim Hamza, 2003. 

3.    "The Household and Child Rights in a local Community", jointly prepared with Dr.         

       Karim Hamza and Dr. Kamil Al-Zubaidi, 2003. 

4.    Human Security and Societal Changes in Iraq, Beirut, 2009 

5.    Sociology of Deviation in the Critical Society: Iraq an Example, Amman 2011 



6-   Iraqi society and Dynamics change: Challenges and Opportunities, Baytal Hikma, 2011  
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 لألستاذ الدكتور عدنان ياسين مصطفى السيرة الذاتية 
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 1979اآلداب  كلية-بغداد جامعة-االجتماععلم  بكالوريوس. 

 1982اآلداب  كلية-بغداد جامعة-الحضري االجتماع علم ماجستير  

 هل  جامعة- التنمية عاجتما علم: دكتوراهHull University–  1990المملكة المتحدة 

 (. 2007بروفيسور عام /  أستاذ) العلمية الدرجة 

 (1997-1994العمراني  التخطيط هيئة) أول أبحاث رئيس 

 2003-1997 الحكمة بيت في االجتماعية الدراسات قسم رئيس 

  2003-2002أمين عام بيت الحكمة 

  2004-2003رئيس هيئة ادارة بيت الحكمة  

 2008العراق  في البشرية التنمية لتقرير العليا االستشارية الهيئة عضو. 

  2012مرشح العراق لرئاسة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم عام 

 2022-2018و  2017 -2013و   2014-2010 العراقية الوطنية التنمية لخطط وطني استشاري  

 الصادرة عن بيت الحكمة  / اجتماعية دراسات مجلة تحرير رئيس 

  الجمعية العراقية لعلم االجتماع رئيس تحرير مجلة العلوم االجتماعية التي تصدر عن 

 العراقي العلمي المجمع في اإلنسانية العلوم دائرة عضو 

 عضو اللجنة الفنية الستراتيجية التخفيف من الفقر في العراق 

 عضو اللجنة االستشارية لمشروع رسم سياسة حماية الطفولة في العراق 

 2009وعام  2008ام على جائزة الدراسات العراقية المعاصرة في لندن لع حائز 

 عضو المجلس االستشاري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

  2010خبير وطني إلعداد سياسة التشغيل الوطنية العراقية. 

 ودعم اتخاذ القرار / بيت الحكمة  تاستشاري مركز المعلوما 

  / لحد االن  -2014استشاري في وزارة التخطيط  العراقية 

 2009-2007ت/ عضو مجلس جامعة تكري 

  / 2007-2004عضو فريق العمل االستشاري لوزارة العمل والشؤون االجتماعية 

 ف على تنظيم وإعداد العشرات من المؤتمرات والندوات والحلقات العلمية في مجال االختصاص.اإلشرا 

  جامعة بغداد-أستاذ علم اجتماع التنمية/ الدراسات العليا 

 ح الماجستير والدكتوراه في ميدان التنمية وعلم االجتماعاإلشراف على عدد كبير من أطاري 

 .مناقشة العشرات من اطاريح الماجستير والدكتوراه في مختلف الجامعات العراقية 

 عضو الهيئة االستشارية لمجلة كلية التربية للبنات/ جامعة بغداد 

 ون الثاني/يناير المشاركة في المنتدى االجتماعي االسيوي االول في الهند/ حيدر اباد كان

2003 

  االبعاد الثقافية لتمكين المرأة في العراق، محاضرات ألقيت في كلية المنصور الجامعة

2005-2007 
 

         

 

 

 

 

 الكتب المنشورة:

 2009األمن اإلنساني والمتغيرات المجتمعية في العراق: تحليل سوسيولوجي، دار العارف، بيروت، -1
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 2011المجتمع المأزوم: العراق نموذجا، دار إثراء للنشر، عمان،  سوسيولوجيا االنحراف في-2 

 .2011المجتمع العراقي وديناميات التغيير: التحديات والفرص، بيت الحكمة، -3

 .2010التنمية المبكرة للطفولة العراقية: خيارات التدخل من أجل التمكين، بيت الحكمة، بغداد، -4

 )مشترك( 2012تحليل الوضع السكاني في العراق -5

 ، كتاب مشترك مع صندوق األمم المتحدة للسكان.2011أطفال في نزاع مع القانون، -6

 .2016التنمية البشرية المستدامة: مخاضات التهميش وفرص التمكين، عمان: دار أمجد، -7

 .2016االمن اإلنساني والتنمية في العراق: مؤشرات الهشاشة وفاعلية السياسات، عمان: دار أمجد، -8

 2017النوع االجتماعي والتنمية: إشكاليات بنيوية ومقاربات منهجية، عمان: دار أمجد، -9

 . )مشترك(.2016مرايا سوسيولوجية: جدل التمكين والتسكين، بغداد، -10

أهداف التنمية البشرية المستدامة، ضرورة وطنية أم أجندة دولية، مركز الرتوة للدراسات -11

 واالستشارات،       

 .2016بغداد،       

في سوسيولوجيا التنمية: مقاربات نظرية وخبرات تطبيقية، بغداد/ مؤسسة النخب والكفاءات -12

 لإلصالح،              

 )مشترك(.  2017

       

  

 

 

 دراسات منشورة وغير منشورة:

 

قية للعلوم الجمعية العرا-مجلة العلوم االجتماعية-سوسيولوجيا االنحراف في المجتمع الحضري -1

 .2000االجتماعية/ بغداد سنة 

دراسة تحليلية لبعض أنماط الجرائم الخطرة في العراق. المعهد العالي للتطوير األمني واإلداري،  -2

1994. 

 

السلوك المنحرف في ظروف األزمات، بحث نشر في  الحكمة )السلوك المنحرف واليات الرد  -3

 . 1999بغداد -المجتمعي(، سلسلة المائدة الحرة، بيت الحكمة

 

 .1992المنظور السوسيولوجي للحضرية، بحث غير منشور،  -4

جتماعيين العرب/ المرأة العربية بين ثوابت القيم وتحديات االختراق، بحث ألقي في مؤتمر اال -5

 .2002بغداد/ أكتوبر 

النهوض المجتمعي: مستقبل يبنيه الجميع. محاضرة ألقيت في المجمع العلمي العراقي/شباط  -6

2002. 

 

محاضرة ألقيت في المجمع العلمي العراقي/ بغداد -المجتمع المدني المعاصر في العراق -7

13/4/2003. 

 

نشرت  2003/محاضرة ألقيت في بيت الحكمة،  المجتمع المدني في العراق: التحديات واآلفاق -8

 ضمن ملف المجتمع المدني. 36العدد  في مجلة الحكمة

 

 .2001من منشورات بيت الحكمة،  الدولة والمجتمع، :مراجعة ترجمة كتاب تركيا -9

 



من منشورات بيت الحكمة  Sociology: New Directionsمراجعة ترجمة كتاب  -10

2002   .  

 

كانون  1-30مر هيئة رعاية الطفولة العراقية المنعقد في اربيل للمدة من المشاركة في مؤت-11

 ، ببحث بعنوان "الطفولة والمتغيرات المجتمعية في العراق".  2005األول/يناير 

 

، بعنوان " ”2006اعداد ورقة خلفية لدراسة "خارطة الحرمان ومستويات المعيشة في العراق -12      

 .2006المسكن العراقي"، تموز مظاهر الحرمان في محيط 

 

االشراف المشترك على اطروحة دكتوراه في علم االجتماع بجامعة دمشق بعنوان "العنف الناتج -12   

 عن الحروب وعالقته ببعض االمراض: دراسة لعينة من االطفال العراقيين المقيمين في مدينة دمشق.

 

أقامتها هيئة النزاهة العراقية بالتعاون مع وزارة  المشاركة بورشة عمل المناهج التربوية التي- 13   

 بورقة عمل بعنوان   )الفساد وحكم القانون/ الحاجة الى فهم تنموي شامل(. 20/4/2011التربية بتاريخ 

 

المشاركة في ندوة ضمان الجودة واالداء الجامعي في كلية التربية للبنات/ جامعة بغداد الموسومة -14  

 . 17/4/2011جامعي بين التميز واالبداع( يوم )أداء التدريسي ال

 

المشاركة بندوة التنمية البشرية التي نظمت في كواال المبور بالتعاون بين بيت الحكمة وجامعة -15  

 .  2013كانون الثاني  23-19ماليا في ماليزيا / 

 

 22-20بغداد للمدة من المشاركة في المؤتمر العلمي الدولي الرابع لإلحصائيين العرب المنعقد في -16

 ببحث بعنوان "المرأة العراقية والتنمية: اشكاليات التهميش وفرص التمكين.  2013نوفمبر 

 

 22-20المشاركة في المؤتمر العلمي الدولي الرابع لإلحصائيين العرب المنعقد في بغداد للمدة من -17

 ية تنموية". ببحث بعنوان "نحو فهم أفضل للتمكين باعتباره عمل 2013نوفمبر 

 

 17-15المشاركة في الملتقى العربي االول حول " دور الشباب في التنمية البشرية" المنعقد للمدة من -18

 والمتغيرات المجتمعية:    العراقي  الشبابفي بغداد ببحث بعنوان "  2013ديسمبر/ كانون اول 

 التمكين من أجل التنمية والسالم".      

ببحث بعنوان  2014آذار  13-12مر الدولي لمكافحة اإلرهاب المنعقد في بغداد المشاركة في المؤت-19

 "اإلرهاب نقيض التنمية". 

، مجلة إضافات،  28بحث بعنوان "التنمية االجتماعية في العراق: مسار متعثر" منشور في العدد -20

 .2014المجلة العربية لعلم االجتماع، بيروت، خريف 

تنموي للجامعة العراقية، منشور في العدد األول من مجلة نقد وتنوير، الصادرة بحث بعنوان الدور ال-21

 . 2015في الكويت، أيار 

 . 2018بحث بعنوان: العمل والتنمية في المجتمعات المتأثرة بالنزاع: حالة العراق، بحث غير منشور -22

مركز البيان للدراسات بحث بعنوان: رأس المال االجتماعي: الوجه االخر للصمود المجتمعي، -23

 . 2018والتخطيط، بغداد 



، 40دراسة بعنوان: العنف ضد المسنين: دراسة حول دور المسنين في العراق، مجلة إضافات، العدد -24

 . )مشترك(. 2017خريف 

ببحث  2018تشرين ثان  24المشاركة في مؤتمر مركز البيان للدراسات والتخطيط في العراق،  -25

 م قبل الجامعي في العراق: الوعد المؤجل.بعنوان: التعلي

-25،   تونس UNDPالمشاركة في ورشة العمل المنظمة من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  -26

 ،  حول الوقاية من العنف المتطرف في البلدان العربية: تبادل للخبرات2019شباط  26


