
  

 

 

 السيرة العلمية                                     
 

 العباسي  عباس خضر ياساالسم الثالثي: 
 واالجتماع  االنثروبولوجيا / اآلدابالكلية /القسم: 

 تدريسي الوظيفية الحالية: 
 هاالدكتور الشهادات الحاصل عليها: 

 االنثروبولوجيا التخصص العام: 
 الثقافية  االنثروبولوجياالتخصص الدقيق: 
 واالنكليزية  العربيةالخبرات اللغوية: 

                  المستنصرية الجامعة / استاذاللقب العلمي/الجهة المانحة :  
 18سنوات الخدمة الجامعية: 
 تحليلية دراسة -قاالعر  في االنثروبولوجيا روادعنوان رسالة الماجستير: 

  في ميدانية دراسة – قيةاالعر  االسرة ثقافة في واالشارة الدليلعنوان رسالة الدكتوراه: 
 الثقافية  االنثروبولوجيا
 07715192841رقم الهاتف: 

 anthropology@uomustansiriyah.edu.iqالبريد اإللكتروني: 

 الجوائز والمنح الدراسية والتكريم: ●

 

 والتكريم أسم الجائزة والمنح  ت
 

 الجهة المانحة 
 

 السنة 

 2015 الوزير مكتب/الداخلية زارةو  وتقدير  شكر 1
 2014 العلمي  والبحث العالي التعليم  وزارة وتقدير  شكر 2
 2018 المركزية  للمكتبة العامة  األمانة وتقدير  شكر 3



 2014 المسلحة  للقوات العام  القائد مكتب وتقدير  شكر 4
 2018 اآلداب  كلية عمادة وتقدير  شكر 5
 2020 المستنصرية  الجامعة رئيس وتقدير  شكر 6
 2020 النهرين  جامعة  رئيس وتقدير  شكر 7
 2020 اآلداب  كلية عمادة وتقدير  شكر 8

 

 الكتب المؤلفة والمترجمة:  -األعمال المنجزة  ●

 ت
 عنوان الكتاب 

 

 مكان النشر 

 

 الناشر

 

 السنة 

 

 في  والقياس المعايرة نماذج 1
 الثقافية  االنثروبولوجيا

 2019 الجبل دار االردن /عمان

 

 البحوث العلمية المنشورة :   ●

 ت
 عنوان البحث 

 
 مكان النشر 

 السنة.   الناشر  

1 
 ونماذج بارث فريدريك

 االنثروبولوجيا 
 المعاصرة  االجتماعية

 بغداد 
 كلية مجلة
 جامعة اآلداب

 بغداد 
2010 

 الدراسات في   اإلسالم مفهوم 2
 الثقافية  األنثروبولوجية

 بغداد 
 دراسات مجلة
 التاريخ في

 واالثار
2010 

3 
 ومنهجية جيرتز كليفورد

 بغداد  المكثف  الوصف
دراسات   مجلة
 التاريخ في

 واالثار
2010 



4 
 في الثقافية  االنثروبولوجيا
 بغداد  االثنية  ميدان

 كلية مجلة
 -الجامعة اآلداب

 المستنصرية 
2013 

 - في بحث  الطعام  اثنوغرافيا 5
 الثقافية  االنثروبولوجيا

 العلوم مجلة بغداد 
 والنفسية  التربوية

2013 

6 
 االسطورة دراسة توجهات

 األنثروبولوجيا حقل في
 الثقافية 

 الكفيل دار كربالء 
 والنشر  للطباعة

2015 

 ولغة الفلسفة  حالة :المعرفة 7
 الثقافات 

 العلوم مجلة بغداد 
 والنفسية  التربوية

2014 

8 
 أنثروبولوجيا في مدخل

 بغداد  والرفاه  الرعاية
 كلية مجلة
 -الجامعة اآلداب

 المستنصرية 
2014 

 ومفهوم ستيوارد جوليان 9
 الثقافية  االيكولوجيا

 بغداد 
 كلية مجلة
  الجامعة اآلداب

 المستنصرية 
2015 

10 
 التربية انثروبولوجيا
 المعرفة  واثنوغرافيا

 المحلية 
 بغداد 

 كلية مجلة
 - الجامعة التربية

 المستنصرية 
2015 

11 
 علماءمنظورات 

 الثقافية  االنثروبولوجيا
 العالم  رؤى  مفهوم نحو

 بغداد 
 العلوم مجلة
 2017 والنفسية  التربوية

12 
 الطفل وتربية النمط مفهوم

 االنثروبولوجيا  اشتغاالت في
 الثقافية 

 بغداد 

 نسق مجلة
العراقية   الجمعية 

 للدراسات
 والنفسية  التربوية

2017 

 في الثقافية  األنثروبولوجيا 13
 نسق مجلة بغداد  االخالقية  ميدان

 2019العراقية   الجمعية 



 للدراسات
 والنفسية  التربوية

14 
 التأسيسية اللغوية  االدبيات

 2019 األستاذ  مجلة بغداد  الثقافية  االنثروبولوجيا  في

15 
 حقل في اللغوية النسبية

 2019  بابل  جامعة اللغوية  االنثروبولوجيا

 

 (المؤتمرات والندوات )ورقة بحث / محاضرة(: ●

 اسم المؤتمر و الندوة  ت
 

 مكان انعقادها 
 

 السنة  

1 
 النفس  علم لقسم األول العلمي المؤتمر

 واالجتماع  واألنثروبولوجيا

 اآلداب  كلية
 - الجامعة

 المستنصرية 
 

 العاشر  العلمي الطف ملتق 2
 اآلداب  كلية

 - الجامعة
 المستنصرية 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Scientific biography 
Full name: Yas Khidir Abbas Al-Abbasi 
 College and Department: Anthropology and Sociology department 

Current position :teaching, Professor / Al-Mustansiriya University 

Academic degrees :Master and PhD 
General specialization :Anthropology 
specific Specislization: cultural anthropology 
Languages : : Arabic and English 
Academic title/ place of issue            Professor   :          /  
years of academic work : 18 
Title of M.A thesis : Pioneers of Anthropology in Iraq - Analytical Study 

Title of PhD dissertation: index and Signal in the Culture of the Iraqi 
household - Field work in Cultural Anthropology 
Phone number :07715192841 
E-mail: anthropology@uomustansiriyah.edu.iq 

• Awards, grants and honors 

year Awarded by 
Title 
 

no 

2018 Faculty of Arts thanks and appreciation 1 

2020 
President of Al-

Mustansiriya 
University 

thanks and appreciation 2 



2020 President of Al-
Nahrain University 

thanks and appreciation 3 

2020 Faculty of Arts thanks and appreciation 4 
 

● Authored and translated books 

Year Publisher 
Place of 
publication 

 

Title 

 

no 

2019 Dar dejla Jordan 

Standardization 
and Measurement 
Models in Cultural 

Anthropology 

1 

 

• Published scientific papers:  

Year Publisher 

Place 
of 
publica
tion 

 

Title 

 

no 

2018 
 Nasaq IRAQ 

The cultural anthropology 
in the field of morality 1 

2015  IRAQ 
The perspectives of 

cultural anthropologists 
towards the concept of 

2 



worldviews - local 
fieldwork 

2016  IRAQ 
Julian Steward and the 

Concept of Cultural 
Ecology 

3 

2013  IRAQ 
Frederick Barth and 

Models of Contemporary 
Social Anthropology 

4 

2010  IRAQ 
The concept of Islam in 

the cultural 
anthropological studies 

5 

2011  IRAQ 
Clifford Geertz and the 

thick Description 
Methodology 

6 

2014  IRAQ Ethnography of food 7 

2015  IRAQ 
Approaches to the study 

of myth in the field of 
cultural anthropology 

8 

2014  IRAQ 
Knowledge: the state of 

philosophy and the 
language of cultures 

9 

2014  IRAQ 
Introduction to 

anthropology of welfare 
and well-being 

10 

 

 

 



 
 

 


	● الجوائز والمنح الدراسية والتكريم:
	● المؤتمرات والندوات (ورقة بحث / محاضرة):)

