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 خبرة العمل

 

الى( –(                                 )من مولع العمل)              (اسم الجامعة/ المإسسة)  

 لحد االن( -3114)                              جامعة كربالء                       كربالء          

 

 

 التدريبات وورش العمل

 

 الشهادات   الجهة المناحة  النوع ث
 مؤتمر  .1

 محلي
 جامعة بابل / كلية التربية الرياضية

 2014تشرين االول  18-20
بمناسبببة المشبباركة لببت المببإتمر العلمببت الببدولت لعلببوم التربيببة 

 . مشارن20/10/2014-18الرياضية للفترة 
 مؤتمر  .2

 محلي
جامعة الكولة كلية التربية ومإسسة 

 وارث
 2016تشرين االول  19-20

شببكر وتمببدير مببن جامعببة الكولببة كليببة التربيببة ومإسسببة وارث  
-19لالشتران لت ببحث لت مإتمر االصبال  الحسبينت للفتبرة )

 (. مشارن20/10/2016
 ندوة  .3

 محلي
 ملتمى الرالدين للثمالة والحضارة

 2017اذار 24
إللمببام محاضببرة فببن حفببار  المبببور والببدلن ل  محاضررر نرردوة;

 . محاضر2017-3-24وحاالتهم النفسية وسماتهم المزاجية 
 ندوة  .4

 محلي
 مدرس برافم كربالم االهلية

  2017نيسان  11
فن ندوة. تحت شعار : النهوض بالتعليم االهلبت  محاضر ندوة;

مهمة من وسائل تمدم المجتمع. فنبوان المحاضبرة : كيبؾ نبنبت 
 محاضر 2017-4-11أبنام بلدنا من جديد. بتاريخ 

 ندوة  .5
 محلي

العتبة الحسينية . المنتدى الثمالت 
 االسبوفت

 2020 نيسان 29

فببن نببدوة. تحببت شببعار : فنببوان المحاضببرة :  محاضررر نرردوة;
 29االزمببات االقالليببة المعاصببرة دالالت وفالجببات. بتبباريخ 

 2020 نيسان
 المنتدى الوطنت ألبحاث الفكر والثمالة ندوة  .6

 2018تموز  3
فببن نببدوة تحببت شببعار : الرمزيببة والممببدس لببت  محاضررر نرردوة;

  3/7/2018زيارة االربعين . بتاريخ 
 مؤتمر  .7

 عربي
 الماهرة –مإتمر بنام االنسان العربت 

  2018تشرين الثانت  16
فببن مشببباركة : مببإتمر التواصببل المصبببر   محاضررر مررؤتمر;

العرالببت . فنببوان المحاضببرة : البيببداؼوجيا التربيببة التشبباركية  
 2018-11-16بتاريخ 

 مؤتمر  .8
 محلي

المإتمر العلمت االول للذكام والمدرات 
 العملية

  2019كانون االول  18

فببن مشبباركة : مببإتمر العلمببت الببدولت االول مشررارم مررؤتمر; 
كانون االول  18للدراسات االنسانية الذكام والمدرات العملية لت 

2019 
 دورة  .9

 محلي
جامعة كربالم االرشاد النفست 

 الجامعت
  2020شباط  2-5

فببن مشبباركة : دورة التدريبيببة لتنميببة مهببارات  محاضررر دورة;
 2020شباط  5-2تعامل مع مشكالت الطلبة للفترة ال

 دورة  .10
 محلي

 رابطة النجؾ االشرؾ القدمية
 2020شباط  11-13

فببن مشبباركة : دورة التدريبيببة لتنميببة مهببارات  محاضررر دورة;
شبببباط  13-11المائبببد االدار  وتعزيبببز السبببلم البببداقلت للفتبببرة 

2020 
 ورشة  .11

 محلي
جامعة المستنصرية . كلية التربية 
 االساسية . لسم معلم الصفوؾ االولى 

فبببببن مشببببباركة : ورشبببببة ضبببببؽوط العمبببببل  مشررررارم ورشرررررة;
واستراتيجيات مواجهتها بعد االنتهام مبن لبايروس كورونبا يبوم 



 2020ايار  14القميس  2020ايار  14
 ورشة  .12

 محلي
جامعة المستنصرية. كلية التربية 

 االساسية
 2020ايار  14

فبببببن مشببببباركة: ورشبببببة ضبببببؽوط العمبببببل  مشرررررارم ورشرررررة;
يببببوم  coved-19واسببببتراتيجيات بعببببد االنتهببببام مببببن ليببببروس 

 2020ايار  14القميس 
 ورشة  .13

 محلي
 جامعة المادسية . كلية التربية للبنات

 2020ايار  14
فن مشاركة : ورشة االم اسفل الظهبر المسبب   مشارم ورشة;

 2020ر ايا  14والتشقيص والتؤهيل  يوم 
 ورشة  .14

 محلي
 جامعة المادسية . كلية التربية للبنات

 2020ايار  15
فن مشاركة : ورشة فلم النفس الرياضبت يبوم  مشارم ورشة;

 2020ايار  15الجمعة 
 ورشة  .15

 محلي
جمعية المندى الوطنت ألبحاث الفكر 

 والثمالة 
 2020ايار  15

فببن مشبباركة : ورشببة المنظومببة الدلافيببة لببت  مشررارم ورشررة;
 199. تسلسل  2020ايار   15جسم االنسان يوم الجمعة 

 ورشة  .16
 محلي

 جامعة الكولة : مركز التعليم المستمر
 2020ايار  16

فببن مشبباركة : ورشببة االفتمبباد البرامجببت لببت  مشررارم ورشررة;
 2020ايار  16البرنامج الحكومت يوم السبت 

 ورشة  .17
 محلي

 بدن اكاديمت 
 2020ايار  16

فببن مشبباركة : ورشببة ادارة الجببودة المببباد   مشررارم ورشررة;
 2020ايار 16والتميز يوم 

 ورشة  .18
 محلي

 جامعة البصرة : مركز فلوم البحار
 2020ايار  16

فن مشباركة : جائحبة كورونبا مبن العبال  البى  مشارم ورشة;
 2020ايار  16اللما  يوم السبت 

 ورشة  .19
 محلي

كربالم. كلية التربية البدنية جامعة 
 وفلوم الرياضة

 2020ايار  17

فن مشاركة : ورشة دور التسويك السياست لت  مشارم ورشة;
 2020ايار  17جذ  الناق  نحو صناديك االلتراع يوم االحد 

 ورشة  .20
 محلي

جامعة كربالم . كلية التربية البدنية 
 وفلوم الرياضة 

 2020ايار  17

فن مشاركة : ورشة دور التسويك السياست لت  مشارم ورشة;
 2020ايار  17االلتراع يوم االحد  كجذ  النق  نحو صنادي

 ورشة  .21
 محلي

 كلية المنصور الجامعة 
 2020ايار  17

فببن مشبباركة : ورشببة جائحببة كورونببا وجهببة  مشررارم ورشررة;
 2020ايار  17نظر صحية واجتمافية يوم االحد 

 ورشة  .22
 محلي

الجامعة والجمعية كلية المنصور 
 العرالية للمكتبات والمعلومات

 2020ايار  17

فببن مشبباركة : ورشببة جائحببة كورونببا وجهببة  مشررارم ورشررة;
 2020ايار  17نظر صحية اجتمافية يوم االحد 

 ورشة  .23
 محلي

جامعة كربالم . كلية التربية البدنية 
 وفلوم الرياضة

 2020ايار  18

فن مشاركة : ورشة الالف  الموهو  لت كرة  مشارم ورشة;
  2020ايار   18المدم  يوم االثنين 

 ورشة  .24
 محلي

 كلية القضرام الجامعية 
 2020ايار  19-23

فبن مشباركة : ورشبة التعلبيم االلكترونبت فلبى  مشارم ورشة;
 2020ايار  23-19الكالس رووم  يوم 

 ندوة  .25
 محلي

 للبناتجامعة المادسية . كلية التربية 
 2020ايار  20

فببببن مشبببباركة : التحليببببل التشببببريحت والبببببا   مشررررارم نرررردوة;
لحسبا  الطالبة المصببرولة اثنبام الجهبد الببدنت  يببوم  توميكبانيك

 2020ايار  20
 ندوة  .26

 محلي
 اآلدا جامعة المادسية . كلية 

 2020ايار  20
فبن مشباركة : المباحبث لبت المبانون واالجتمباع  مشارم نردوة;
 2020ايار  20والسياسة يوم 

 ملتقى  .27
 محلي

كلية التربية جامعة المستنصرية . 
 البدنية وفلوم الرياضة

 2020ايار  20-21

فببن مشبباركة الملتمببى للميبباس والتمببويم الببدولت  مشررارم ملتقررى;
 2020ايار   21-20االول  يوم االرفام والقميس 



 ورشة  .28
 محلي

 جامعة المادسية . كلية التربية للبنات
 2020ايار  21

فن مشاركة : رإيا اكاديمية تشقيصبية لببعض  مشارم ورشة;
الميم العشوائية المستقرجة من نتبائج البحبوث والدراسبات البيبو 

 2020ايار  21ميكانيكية يوم القميس 
 ندوة  .29

 محلي
ابن رشد جامعة بؽداد . كلية التربية 

 االنسانيةللعلوم 
 2020ايار  22

  22فبن مشباركة : ادارة الضبؽوط النفسبية  يبوم  مشارم نردوة;
 2020ايار 

 ندوة  .30
 دولي

 تجمع فلمام واساتذة بالد الرالدين
 2020ايار  23

فن مشاركة : ورشة التعليم االلكترونبت لبت ظبل  مشارم ندوة;
 2020ايار  23جائحة كورونا بين الوالع والطمو  يوم السبت 

 ندوة  .31
 محلي

كلية الكوت الجامعية . وحدة التعليم 
 2020ايار  23المستمر 

فببن مشبباركة : ورشببة المنشببطات لببت المجببال  مشررارم نرردوة;
 2020ايار  23الرياضت يوم السبت 

 ندوة  .32
 محلي

العلوم جامعة المستنصرية . كلية 
 . السياسية

 2020ايار  23

فن مشاركة : دروس وفبر مبن التباريخ األوبئبة  مشارم ندوة;
 2020ايار   23والمحن واهمية الحجر الصحت  يوم السبت  

 ندوة  .33
 محلي

الجمعية الرياضية العرالية لرع فلم 
 2020ايار  28النفس الرياضت 

فبببن مشببباركة : ورشبببة دور المرشبببد النفسبببت  مشرررارم نررردوة;
ايببار  28الرياضببت فامببل رئببيس لتحميببك االنجبباز يببوم القمببيس 

2020 
 ورشة  .34

 محلي
مركز التعليم جامعة المستنصرية . 
 المستمر

 2020ايار  28

فن مشاركة : كيؾ تحصل فلى منحة دراسبية  مشارم ورشة;
 2020ايار  28لت الواليات المتحدة االمريكية  يوم القميس  

 ندوة  .35
 محلي

. كلية التربية البدنية  بؽدادجامعة 
 وفلوم الرياضة

 2020ايار  29

فبببن مشببباركة : المنظبببور العلمبببت والتبببدريبت  مشرررارم نررردوة;
 2020ر ايا  29الفسيولوجيا التحمل الهوائت  يوم 

 ندوة  .36
 محلي

 االساسية . كلية التربية  ديالىجامعة 
 2020ايار  29

فن مشاركة : اين نحن االن مبن جائحبة كورونبا   مشارم ندوة;
 2020ايار   29يوم 

 ندوة  .37
 محلي

 جامعة المادسية . كلية التربية 
 2020ايار  30

فبببن مشببباركة : البنبببام النفسبببت السبببو  للبببذات  محاضرررر نررردوة;
 2020ايار   30االنسانية  يوم 

 ندوة  .38
 محلي

 بدن اكاديمتمإسسة 
 2020 ايار 30

فببن مشبباركة : الجهبباز العصبببت وداللتبب  بعببض  مشررارم نرردوة;
 2020ايار   30المياسات العلمية  الوظيفية يوم 

 ندوة  .39
 محلي

 جامعة الموصل : كلية التربية للبنات
 2020ايار  31

فببببن مشبببباركة : ورشببببة جببببدول المواصببببفات  مشررررارم نرررردوة;
مببع امثلببة تطبيميببة فلببى منصببتت ادمببودو  تلالمتحببان اكلكترونبب

 2020ايار  31وكوكل لروم يوم االحد 
 ندوة  .40

 محلي
 جامعة المادسية . كلية التربية

 2020ايار  31
فببببن مشبببباركة : المنبببباهج الدراسببببية والتعلببببيم  مشررررارم نرررردوة;

 2020ايار   31االلكترونت بين النظرية والتطبيك  يوم 
 ندوة  .41

 محلي
 . كلية التربية البصرةجامعة 

 2020ايار  31
فبن مشباركة : االرهبا  محاولبة لتؤصبيل نظبرة  مشارم نردوة;

 2020ايار   31نفسية اجتمافية جديدة  يوم 
 دورة  .42

 محلي
  جامعة سومر

 2020حزيران  1ايار الى  31
فبببن مشببباركة الموسبببومة: التقطبببيط لالقتببببار  مشرررارم دورة;

حزيران  1ايار الى  31التحصيلت الجيد وبرمجت  الكترونيا يوم 
2020 

 دورة  .43
 محلي

للعلوم  . كلية التربيةواسطجامعة 
 االنسانية

 2020 حزيران 2-3

فبببببن مشببببباركة فبببببن دورة حبببببول االمتحبببببان  مشرررررارم دورة;
 1ايببار الببى  31االلكترونببت نحببو اقتبببار تحصببيلت لببت اليببوم 

 2020حزيران 



 ورشة  .44
 محلي

 للبنات . كلية التربية المادسيةجامعة 
 2020 حزيران 3

فبن مشبباركة : مبباد  نظبام اقتببارات الكتببا   مشرارم ورشرة;
 2020 حزيران 3المفتو   يوم 

 ندوة  .45
 محلي

  الكولةجامعة 
 2020 حزيران 3

 3فن مشاركة انواع اقتبارات نظام المودل يبوم  مشارم ندوة;
 2020 حزيران

 ندوة  .46
 محلي

 مركز البحوث النفسية 
 2020حزيران   6

فببن مشبباركة الضببؽوط النفسببية واسببتراتيجيات  مشررارم نرردوة;
حزيببران   6التعامبل معهببا لببت ظببل جائحبة كورونببا يببوم السبببت 

2020 
 ورشة  .47

 محلي
نمابة االكاديميين العراليين لرع 

 ميسان
 2020حزيران   8

فببن مشبباركة : كيببؾ تقببر  مببن دائببرة االمببان  مشرارم ورشررة;
 2020حزيران   8الوهمية القاصة بن  يوم 

 ورشة  .48
 محلي

 الجامعة الكولة 
 2020حزيران   9

فن مشاركة : كيؾ كيفية استعمال بنن االسبئلة  مشارم ورشة;
 2020حزيران   9يوم   فلى برنامج مودل

 ورشة  .49
 محلي

 الجامعة التمنية الوسطى 
 2020حزيران   9

  9فبببن مشببباركة : االرهبببا  االفالمبببت يبببوم  مشرررارم ورشرررة;
 2020حزيران 

 ورشة  .50
 عالمي

 وزارة القارجية الهولندية 
 2020حزيران   9

مشبباركة ألضببل الممارسبببات فببن مشببباركة :  مشررارم ورشررة;
 2020حزيران   9يوم  فبر اكنترنتوإنهام تنفيذ االقتبارات 

 ندوة  .51
 محلي

 مإسسة بدن اكاديمت 
 2020حزيران  11

فبببن مشببباركة : اليبببة حبببدوث التعببب  ووسبببائل  مشرررارم نررردوة;
 2020حزيران   11االستشفام المائت  يوم 

 ندوة  .52
 محلي

 الجامعة التمنية الوسطى 
 2020حزيران   13

فن مشاركة : الممارنة ببين اسبتقدام كبالس روم  مشارم ندوة;
حزيبران   13النهائت  يبوم  توادمودو لعمل االمتحان اكلكترون

2020 
 ندوة  .53

 محلي
 مركز البحوث النفسية

 2020حزيران   13
فن مشاركة : تشريح التوحبد مبن منظبور نمبائت  مشارم ندوة;

 2020حزيران   13فصبت معاصر يوم 
 ورشة  .54

 محلي
 بدن اكاديمتمإسسة 

 2020حزيران   13
فببببن مشبببباركة : التفسببببيرات الفسببببيولوجية  مشررررارم ورشررررة;

 2020حزيران   13والعصبية لنظرية التموية بعد التنشيط  يوم 
 ندوة  .55

 محلي
الجامعة العرالية. مركز الحاسبات 

 واالنترنيت
 2020حزيران   13

فن مشاركة توظيؾ العمل االلكترونت لت افداد  مشارم ندوة;
 2020حزيران   13وتنظيم روات  الموظفين يوم 

 دورة  .56
 عربي

 جمعية العهد لرفاية االيتام بالمظيلؾ
 2020حزيران   13

حزيببران   13فببن مشبباركة اتقبباذ المببرار يببوم  مشررارم دورة;
2020 

 ملتقى  .57
 دولي

 نمابة اطبام العراق 
 2020حزيران   13-14

فن مشاركة الصحة الطبية وازمة كورونا  يوم  مشارم ملتقى;
 2020حزيران   13-14

 ندوة  .58
 محلي

متحؾ الفنون جامعة المادسية . 
 واالثار

 2020 حزيران 15

فن مشباركة : ادارة المتباحؾ لبت ظبل االزمبات  مشارم ندوة;
 2020حزيران   15جائحة كورونا إنموذجا  يوم 

 ندوة  .59
 محلي

 للعلومجامعة الكرخ 
 2020 حزيران 15

  15فببن مشبباركة : نظببام الصببحة العالميببة  يببوم  مشررارم نرردوة;
 2020حزيران 

 ندوة  .60
 محلي

 مجموفة جامعات  مشتركة
 2020 حزيران 18

فبببن مشبباركة : والبببع العببراق لبببت زمببن وببببام  مشررارم نرردوة;
  18كورونببا فلببى ولببك ممببدرات منظمببة الصببحة العالميببة  يببوم 

 2020حزيران 
فن مشاركة : استقدام السبورة االلتراضية لت  مشارم ورشة;كرخ  –المديرية العامة لتربية بؽداد  ورشة  .61



 االولى محلي
 2020حزيران   19

 2020حزيران   19التعليم االلكترونت  يوم 

 مؤتمر  .62
 محلي

 كلية اآلدا .  الكولةجامعة 
 2020حزيران  20

فببن مشبباركة : المببإتمر العلمببت االلتراضببت:  مشررارم مررؤتمر;
حزيبببران  20العلبببوم االنسبببانية وتحبببديات الجائحبببة ومبببا بعبببدها 

2020 
 مؤتمر  .63

 محلي
 المستنصرية وجامعة ذ  لارجامعة 

 2020حزيران  20-21
فببن مشبباركة : المببإتمر العلمببت االلتراضببت  مشررارم مررؤتمر;

 2020حزيران  21-20للعلوم اكنسانية : نتعلم لنتمكن 
 مؤتمر  .64

 محلي
 االساسية . كلية التربيةبابلجامعة 
 2020 حزيران 23-24

فببن مشبباركة : المببإتمر العلمببت االلتراضببت  مشررارم مررؤتمر;
 حزيران 24-23االول: البحث العلمت يتحدى الظروؾ الصعبة 

2020 
 ندوة  .65

 عربي
منتدى السالم الدولت للثمالة والعلوم و 

 اتحاد االكاديميين العر 
 2020تموز  4

فن مشاركة : الحوار االمريكت العرالت قلفيبات  مشارم ندوة;
 2020تموز   4والع  نتائج   يوم السبت 

 ملتقى   .66
 عربي

 جمعية رإية الشبابية الفلسطينية 
 2020تموز  18

فبن مشبباركة اليبوم العلمببت البدولت االلكترونببت  مشرارم ملتقررى;
 2020تموز   18بعنوان الصحة النفسية وازمة كورونا  يوم 

 ندوة  .67
 محلي

 كلية التربية للبنات.  تكريتجامعة 
 2020 تموز 21

  21فبن مشباركة : المبراد والحمبى النزليبة  يبوم  مشارم نردوة;
 2020تموز 

 ورشة  .68
 محلي

 مإسسة بدن اكاديمت
 2020 تموز 25

فن مشاركة : لضيلة التفانت لبدى العباملين لبت  مشارم ورشة;
 2020تموز  25المإسسات الصحية  يوم 

 ورشة  .69
 محلي

كلية التربية .  المستنصريةجامعة 
 االساسية

 2020 ا  6

فبببن مشبببباركة : برنبببامج زووم واسببببتقدام   مشرررارم ورشررررة;
 2020ا   6االلكترونت  يوم 

 ورشة  .70
 محلي

 اكاديمتمإسسة بدن 
 2020 ا  18

فبببن مشببباركة : المبببرأة البدويبببة لبببت كتاببببات  مشرررارم ورشرررة;
 2020ا   18الرحالة الؽربيين  يوم 

 ندوة  .71
 محلي

مركز كربالم للدراسات والبحوث 
 ومإسسة بدن اكاديمت

 2020ا   24

فبن مشباركة : االستنصبار الحسبينت المسبوؼات  مشارم نردوة;
 2020ا    24والدالالت  يوم االثنين 

 ندوة  .72
 محلي

مإسسة الدليل للدراسات والبحوث 
 ومإسسة بدن اكاديمت العملية

 2020ا   25

فببن مشبباركة : كببربالم الحسببين حببدث متحببرن   مشررارم نرردوة;
 2020ا    25يوم 

 ورشة  .73
 محلي

العلوم . كلية  المستنصريةجامعة 
 السياسية

 2020 ا  26

فبببن مشببباركة : المنظمبببات ؼيبببر الحكوميبببة  مشرررارم ورشرررة;
ا   26يببوم االربعببام   2003واالزمببة الماليببة لببت العببراق بعببد 

2020 
 ندوة  .74

 محلي
مركز كربالم للدراسات والبحوث 

 ومإسسة بدن اكاديمت
 2020ا   26

فن مشاركة : ابعاد الفكر الحسينت  يوم االربعام  مشارم ندوة;
 2020ا    26

 ندوة  .75
 عالمي

المنظمة الدولية لحماية حموق االنسان 
 اوكرانيا

 2020 ا  28

فن مشاركة : اهمية ممارنة االديان  يوم الجمعبة  مشارم ندوة;
 2020ا    28

 ندوة  .76
 محلي

مركز كربالم للدراسات والبحوث 
 ومإسسة بدن اكاديمت

فبن مشباركة : االمبام الحسبين والتبليبػ العمائبد    مشارم نردوة;
 2020ا    28يوم الجمعة 



 2020ا   28
 ندوة  .77

 محلي
 مركز كربالم للدراسات والبحوث

 2020 ايلول 5 
فن مشاركة : الطبؾ والبنص المسبرحت العرببت  مشارم ندوة;

 2020ايلول   5فبد الرحمن الشرلاو  إنموذجا  يوم السبت 
 ورشة  .78

 محلي
 مإسسة بدن اكاديمت

 2020 ايلول 5
فن مشاركة : التعليم بمنظور فلبم البنفس  يبوم  مشارم ورشة;

 2020ايلول  5
 ورشة  .79

 محلي
مإسسة الدليل للدراسات والبحوث 

 ومإسسة بدن اكاديمت العملية
 2020 ايلول 8

فببن مشبباركة : السببنن االلهيببة ووالعببة كببربالم   مشررارم ورشررة;
 2020ايلول  8يوم 

 ندوة  .80
 محاضر

العتبة الحسينية. المنتدى الثمالت 
 االلكترونت

 2020 ايلول 16 

فبن مشباركة اثبر االسبرة لبت العلبيم الفعبال  يبوم  مشارم ندوة;
 2020ايلول   16االربعام 

 ورشة  .81
 محلي

 بؽداد العاصمة. مركز شبا  جميلة 
 2020 ايلول 16 

  16فببن مشبباركة الثمببة بببالنفس  يببوم االربعببام  مشررارم ورشررة;
 2020ايلول 

 ورشة  .82
 فالمت

 جامعة هارلرد العالمية 
 2020 تشرين االول 6 

فن مشباركة التعلبيم فلبى ولبك منهجيبة جامعبة  مشارم ورشة;
 2020 تشرين االول 6هارلرد  يوم 

 ورشة  .83
 فالمت

 جامعة هارلرد العالمية 
 2020 تشرين الثانت 6 

فن مشباركة التعلبيم فلبى ولبك منهجيبة جامعبة  ورشة;مشارم 
 2020 تشرين الثانت 6هارلرد  يوم 

 ورشة  .84
 محلي

 جامعة ذ  لار. كلية التربية للبنات
 2020 تشرين االول 4 

فن مشاركة : الفلسفة الدينيبة لظباهرة االنتحبار  مشارم ورشة;
 2020 تشرين االول 4لت المجتمع االسالمت  يوم االحد  

 ورشة  .85
 محلي

المديرية العامة لتربية لت محالظة 
 االنبار

فبن مشباركة : دور المعلبم لبت تطبوير العمليبة  مشارم ورشرة;
 تشببرين االول 27التربويببة والتحصببيل الدراسببت  يببوم االحببد  

2020 
 ورشة  .86

 محلي
فن مشاركة النشبر العلمبت طريبك الباحبث البى  مشارم ورشة; منصة الباحثين واالكاديميين 

 2020 تشرين الثانت 3العالمية  يوم 
 ورشة  .87

 محلي
متطلبات الفهرسة العلمية للمجالت فن مشاركة  مشارم ورشة; جامعة الفلوجة 

 2020 تشرين الثانت 1يوم  العرالية
 ورشة  .88

 محلي
فن مشاركة الفلسفة الدينية لظاهرة االنتحار لت  مشارم ورشة; جامعة ذ  لار . كلية التربية 

 2020 تشرين االول 4المجتمع االسالمت يوم 
 ورشة  .89

 محلي
فبن مشبباركة رإيبة الشبببا  للفنبون أثنببام وبببام  مشرارم ورشررة; جامعة المادسية . كلية الفنون الجميلة 

 2020 تشرين الثانت 23كورونا يوم 
 ورشة  .90

 محلي
جامعة كربالم . االرشاد النفست 

 والتوجي  التربو   
فن مشاركة االبتزاز االلكترونت اثباره السبلبية  محاضر ورشة;

 2021 شباط  7فلى الفرد والمجتمع يوم 
 ورشة  .91

 محلي
جامعة كربالم . االرشاد النفست 

 والتوجي  التربو   
فبببن مشببباركة المقبببدرات والعمبببالير ومبببواد  محاضرررر ورشرررة;

 2021 شباط  14االدمان مقاطر وتشريعات لانونية يوم 
 ورشة  .92

 محلي
جامعة كربالم . االرشاد النفست 

 والتوجي  التربو   
فبن مشباركة الحريبة االكاديميبة لبت الجامعبات  محاضر ورشة;
 2021 شباط  18العرالية يوم 

 ورشة  .93
 محلي

جامعة كربالم . االرشاد النفست 
 والتوجي  التربو   

فن مشاركة طرائبك الحمايبة العمليبة مبن وببام  محاضر ورشة;
 شبباط  28كورونا داقل لافة البدرس ولبت الميبدان العملبت يبوم 

2021 
 ورشة  .94

 عربية
جامعة كربالم . االرشاد النفست 

 والتوجي  التربو   
فبببن مشببباركة اقالليبببات وصبببفات المرشبببد  محاضرررر ورشرررة;

 اذار  11التربببو  السببيكولوجية والتربويببة لببت الجامعببات  يببوم 



2021 
 ورشة  .95

 محلي
جامعة كربالم . االرشاد النفست 

 والتوجي  التربو   
فن مشاركة المرونبة النفسبية لبت تحمبل افببام  محاضر ورشة;

 2021 اذار  25الدراسة االكاديمية والتمكن منها يوم 
 ورشة  .96

 عربية
جامعة المادسية . االرشاد النفست 

 والتوجي  التربو   
فن مشاركة مكالحة االرها  والتطرؾ الدينت  محاضر ورشة;

 2021 اذار  21والمذهبت وترسيخ ليم التعايش المجتمعت  يوم 
 ورشة  .97

 محلي
جامعة كربالم . االرشاد النفست 

 والتوجي  التربو   
فن مشاركة االؼترا  لدى الشبا  من منظور  محاضر ورشة;

 2021 نيسان 10سيكوبولتن منها يوم 
 ورشة  .98

 محلي
جامعة المستنصرية . كلية العلوم 

 السياسية  
 2حمببوق المببرأة لببت الفكببر السياسببت المعاصببر  مشررارم ورشررة;

 2021 حزيران
 ورشة  .99

 محلي
تفشببت المقببدرات لببدى الطلبببة المسببتفيدين مببن  مشررارم ورشررة; جامعة الكولة . كلية التربية للبنات  

 2021 حزيران 5السكن لت االلسام الداقلية 
 ندوة  .100

 محلي
 11الرسبببول االفظبببم ص لبببت سبببلم التكامبببل  حضرررور نررردوة; مركز دار الرسول االفظم  

 2021 حزيران
 مؤتمر  .101

 عربي
مركز المستمبل لالستشارات النفسية 

 بمصر اوالسيكو درام
 2021 ايار 28-29

فن مشباركة : حضبور المبإتمر العرببت االول  مشارم مؤتمر;
 للصحة النفسية 

ندوة   .102
 محلية

 لسم العلوم التربوية والنفسية 
 جامعة المادسية 

 2021-11-1االثنين 

 1اتجاهببات حديثببة لببت اسببالي  التمببويم الجببامعت  حضررور نرردوة;
 2021 تشرين الثانت

ندوة   .103
 محلية

 كلية التربية للعلوم االنسانية
 2021-12-7الثالثام 

ظبباهرة تعبباطت المقببدرات والمببإثرات العمليببة  مشررارم نرردوة;
 2021 كانون االول 7واثارها فلى المجتمع 

 ورشة  .104
 محلية

 جامعة الزهرام للبنات
 2021-12-1االربعام 

 1التدابير الالزمة للحبد مبن العنبؾ ضبد المبرأة  مشارم ورشة;
 2021 كانون االول

 ورشة  .105
 محلي

 االشراؾ والتمويم العلمتجهاز 
17-12-2021 

مإشبببرات المجبببالت العلميبببة العراليبببة ورشبببة  حضرررور ورشررر ;
 2021-12-17الكترونية بتاريخ 

ندوة   .106
 محلية

 مركز كربالم للدراسات والبحوث
24-12-2021 

لرامة لبت كتبا  االجتمباع البدينت الشبيعت ثواببت  حضور ندوة;
 2021 كانون االول 24التؤسيس ومتؽيرات الوالع 

ندوة   .107
 محلية

 جمعية العميد العلمية والفكرية 
26-12-2021  

كببانون  26لببرامة فلميببة لببت المجتمببع الببدينت   حضررور نرردوة;
 2021 االول

 مؤتمر  .108
 دولي

 االمانة العامة للعتبة الكاظمية الممدسة 
 2021 كانون االول 10

المبببإتمر العلمبببت البببدولت السبببنو  العاشبببر :  مشرررارم مرررؤتمر;
 المضية المهدوية بين للسفة االنتظار وتحديات الظهور 

 

 

 

 

 

 

 



لنشاطات والمشاركات العلمية ا  

 - 1 - 27( لببت 119المببإتمر العلمببت الرياضببت لببذو  االحتياجببات القاصببة للبارالومبيببن ذ  العببدد )   .1
2008  

وزارة الشبا  والرياضة جرام المشاركة لت مإتمر العلمت األول للدراسات القاصة لتطوير المعبالين   .2
 (.2008( كانون الثانت )  28 – 27للفترة ) 

مإتمر الهندية األول لمطباع الرياضبة والشببا  وزارة الشببا  والرياضبة جبرام المشباركة لبت مبإتمر   .3
( كبانون الثبانت 13–11األنديبة الرياضبية العراليبة  للفتبرة )العلمت األول للدراسبات القاصبة بتطبوير 

(2007) 

الحلمبة النماشبية لسبم التربيبة وفلببم البنفس السبلون األقاللبت لبدى طلبببة الجامعبة ولمبا لنظريبة كببولبرن   .4
النفسية وصؾ وتحليل نظر  وبالنمد الموضوفت المنهجت للنظرية األقالليبة النفسبية / تشبرين االول 

 2007للعام 

 2007( كانون الثانت  6-5المإتمر العلمت السادس للعلوم االنسانية لت جامعة المادسية للفترة)   .5

 2008- 9 -17ندوة مإسسة  ضيام الدين الثمالية بتاريخ   .6

 8 الحلمة للتوفية لت لافة كلية التربية االنسانية بعنوان : الصحة النفسية بين الوالع والطمو   بتاريخ   .7
- 4 - 2008 

 الحلمة للتوفية لت لافة كلية التربية االنسانية بعنبوان : الصبحة النفسبية ببين الوالبع والطمبو   بتباريخ   .8
10 - 1 - 2009 

 الحلمة للتوفية لت لافة كلية االدارة وااللتصاد بعنوان : الصحة النفسية بين الوالع والطمو    .9
 2009 -1- 12 بتاريخ  

 -2 -22 الحلمة للتوفية لت لافة كلية الزرافة بعنوان : الصحة النفسية بين الوالع والطمبو   بتباريخ   .11
2009 

 -3 -10 الحلمة للتوفية لبت لافبة كليبة الطب  بعنبوان : الصبحة النفسبية ببين الوالبع والطمبو  بتباريخ   .11
2009 

محاضر فنوان  –نتدى شبا  النجؾ ورشة وزارة الشبا  والرياضة / دائرة اآلدا  والفنون / لافة م  .12
 2009-11(25-23للفترة)  –المحاضرة : مفهوم التعليم المدنت للشبا  

 : حضور لمط  2010-1(21-20مإتمر االتصاالت واالنترنيت للفترة)   .13

 – 5( 6-4مببإتمر الببدولت الثببانت )السببنو  التاسببع ( لكليببة ريبباض االطفببال / جامعببة المبباهرة للفتببرة )  .14
مشببارن ببحببث منفببرد بعنببوان : صببعوبات الببتعلم القاصببة وفاللتهببا بمصببور بعببض الوظببائؾ  2010

 المعرلية لدى االطفال لت بعض رياض االطفال العرالية. 
حلمة نماشية لقبرة فرالية لت جمهورية المصر العربية بعنوان : دور االحتياجبات القاصبة لبت معهبد   .15

 2010-5-8رإى االجتمافت بالماهرة لت 

 10 - 26مإتمر كلية التربية األساسية / جامعة بابل للمشاركة لت مإتمر العلمت الرابع للكلية بتاريخ    .16
-2011  

: بالبحث  2011-12( 15-14االشتران لت المإتمر العلمت الثانت للمعهد الوطنت لحموق اكنسان لت)   .17
لفهبببم وتطبيبببك مبببادتت حمبببوق اكنسبببان  الوحيبببد مبببن جامعبببة كبببربالم الموسبببوم )االحتياجبببات الالزمبببة

 والديممراطية لدى طلبة الجامعة (
ندوة )اكدمان وسوم استقدام المواد( مركز القدمة النفسية واالجتمافية لت جامعة كبربالم يبوم األحبد   .18

 2011-11-20بتاريخ  

التحليبل السبلون ندوة العلمية لت المافة الكبرى لجامعة كربالم الموسبومة ) تصبورات أنبا متكونبة لبت   .19
   2011-12-25اكنسانت ألتجدد  ( بتاريخ  

فنبببوان المحاضبببرة : مهبببام االسبببتاذ   2012-11-19محاضبببرة لبببت دورة طرائبببك التبببدريس بتببباريخ    .21



رإيا مبن الوالبع الجبامعت . لبت لافبة المحكمبة / كليبة  –الجامعت لت العملية االرشادية داقل الجامعة 
 يحة المانون / جامعة كربالم لت لر

-23المإتمر العلمت الرابع )الطفبل العرالبت والتنميبة( كليبة التربيبة االساسبية / جامعبة الكولبة للفتبرة )  .21
: بالبحبث الموسبوم لافليببة برنبامج تببدريبت لتنميبة المفباهيم العلميببة )البايولوجيبة( نظريببة 4-2013(24

 )ليجوتسكت( لت مدينة كربالم
الطمببو (  -المسببتجدات –المببإتمر التربببو  الببدولت القببامس )التربيببة والتحببديات المجتمعيببة )الوالببع   .22

لت  2013-4( 25-23المملكة االردنية الهاشمية لت كلية العلوم التربوية بجامعة الطفيلة التمنية للفترة) 
 فال رياض االطفال. البحث : صعوبات االلعا  التنالسية واثرها لت بعض االضطرابات السلوكية ألط

شهادة مشاركة لت ورشة فمل ضبمان الجبودة الموسبومة )مفهبوم الجبودة الشباملة لبت الجامعبات سببل   .23
 لت كلية التربية للعلوم الصرلة جامعة كربالم 2013-11-28وتحسين البعد االكاديمت ( محاضر لت 

  2013-10-26ورشة منتدى االبداع التربو  لت مدينة النجؾ االشرؾ  محاضر لت   .24

شهادة مشاركة لت ورشة فمل الجمعية العامة لتنمية المرأة )لضام الثمالة(  محاضر موضوع الورشة   .25
  2013-10-26)العنؾ ضد الطلبة واثره لت التسر  من المدارس( لت 

( تشببرين الثببانت للعببام  7-2دورة تدريبيببة لرلببع كفايببة الببباحثين لببت اكتسببا  القبببرات العلميببة مببن)   .26
 2013الدراست 

 2013-3-19ندوة التدريس الممسر  طريمة التعليم الجديدة لت   .27

 2014-4-14السلبية( فلى ولك تصورات )انا متكونة( لت  -ندوة الذهنية )االيجابية  .28

 2014-5-12دورة لت تردد التعامل الكيميائت المقتبر  لطلبة كلية التربية للعلوم الصرلة لت   .29

 2014-5-28الصحة النفسية والسالمة االقاللية الجامعية لت ندوة لت مفهوم   .31

برنامج )والد وما ولد( التت الامها مركز المرتضى للتنمية االجتمافية  نألفداد المدربي :الدورة االولى  .31
 – 10/4/2014ولؽاية  6/4/2014لت مدينة النجؾ االشرؾ القاصة بالمرشدين التربويين للفترة من 

 محاضر 
برنامج )والد وما ولد( التت الامها مركز المرتضى للتنميبة االجتمافيبة  نألفداد المدربي :الثانية الدورة  .32

ولؽايبببة  18/5/2014لبببت مدينبببة النجبببؾ االشبببرؾ القاصبببة قطببببام المنببببر الحسبببينت للفتبببرة مبببن 
 محاضر – 27/5/2014

برنامج )والد وما ولد( التت الامها مركز المرتضى للتنميبة االجتمافيبة  نألفداد المدربي :الدورة الثالثة  .33
  5/6/2014ولؽاية  31/5/2014لت مدينة النجؾ االشرؾ القاصة بالناشطات االجتمافيات للفترة من 

 محاضر –
مافية برنامج )والد وما ولد( التت الامها مركز المرتضى للتنمية االجت نألفداد المدربي :الدورة الرابعة  .34

 21ولؽايببة  15/6/2014لببت مدينببة النجببؾ االشببرؾ القاصببة بالناشببطات االجتمافيببات للفتببرة مببن 
 محاضر – 6/2014/

مإتمر العلمت الدولت لعلوم التربية الرياضية تحت شعار )فلوم التربية الرياضية لبت قدمبة المجتمبع(   .35
كرة الالشعورية للطلبة منقفضت المشاركة بالبحث الموسوم )محتوى الذا  2014-10( 20-18للفترة )

 ادام المهارات الرياضية وفاللت  بالشعور بالذن  لت كلية التربية للعلوم الرياضية(
دورة تطويرية لمرشدين مادة االرشاد التربو  ومرشداتها . مديرية العامة للتربية لت محالظة كربالم   .36

 (3/9/2014( لت )45824( العدد )25/9/2014-21للفترة )

ورة تطويرية لمرشدين مادة االرشاد التربو  ومرشداتها . مديرية العامة للتربية لت محالظبة النجبؾ د  .37
 -فنببوان المحاضببرة: سببيكولوجية التواصببل الفعببال بببين االبببام واالبنببام   2014-11(27-23للفتببرة )
 محاضر

اصبل األببوين بؤبنبائهم اللمام الحوار  السابع لمركبز المرتضبى للتنميبة االجتمافيبة بعنبوان )تعزيبز تو  .38
 محاضر   2015-1-6المراهمين( بتاريخ 



 .2015-1-14محاضرة بعنوان : )التباين المكانت لسلون الطلبة الجامعيين( بتاريخ    .39

فنوان المحاضرة : أسالي  اكرشاد النفست  2015-1-27محاضرة لت دورة طرائك التدريس بتاريخ    .41
للمبدرس المرشبد(. لبت لافبة المنالشبات / كليبة التربيبة اكنسبانية. داقل لافة الدرس )أسالي  وتمنيات 

 جامعة كربالم.
اللمببام الحببوار  التاسببع لمركببز المرتضببى للتنميببة االجتمافيببة بعنببوان )تعببديل سبببل التواصببل األبببوين   .41

 محاضر  2015-1-29بؤبنائهم المراهمين( بتاريخ  

النفسبية والصبحية  انسان والبيئة والمجتمع وتؤثيراتهبندوة بعنوان )أهمية الفطريات وفاللتها بصحة اك  .42
 .2015-2-23واكجتمافية( بتاريخ 

اللمام الحوار  الثالث فشرة لمركز المرتضى للتنمية االجتمافية بعنوان )سبل تعبديل التواصبل اآلببام   .43
 محاضر  2015-2-26مع أبنائهم( فلى لافة معهد الزهرام النسو  بتاريخ 

ز الشقصت الوظيفت للموظفات العبامالت لبت دورة تقصصية ف  .44 ن المرأة الموظفة بعنوان : إدران الحَّ
 .2015-4-7الدوائر الحكومية . يوم 

فبن  2015-3(12-11المإتمر العلمت البدولت الثبامن لبت كليبة التربيبة مبن جامعبة واسبط للفتبرة مبن )  .45
المواطنة لظاهرة الحشَّد الشعبت مبن البحث الموسوم : )اكستجابة للموالؾ الضاؼطة وفاللتها بسلون 

 وجهة نظر طلبة العلوم التربوية والنفسية )دراسة وصفية(
-14المإتمر العلمت الدولت الثانت لعلوم الرياضة لت جامعة بؽداد كليبة التربيبة الرياضبية للفتبرة مبن )  .46

كليبة التربيبة  فن البحث الموسوم : )صورة الذات وفاللت  بالتبدلك المهبار  لبدى طلببة 4-2015(16
 الرياضية من جامعة كربالم(

دورة وحدة التعليم المستمر لت جامعة كبربالم فبن المبرامة الموظفبة بعنبوان )ادران الحيبز الشقصبت   .47
 : محاضر 2015-4-7الوظيفت للموظفات العامالت لت الدوائر الحكومية( بتاريخ 

المشارن ببحث الموسوم  2015نيسان  15بتاريخ المإتمر العلمت الثالث لكلية التربية للعلوم االنسانية   .48
بعبد( البدقول لؽرلبة المفبراس  –: االستجابة لملبك التصبور المعرلبت وفاللتب  بالحالبة االنفعاليبة )لببل 

 الحلزونت . منفرد
( المشاركة ببحث الموسبوم 2015نيسان  13-12المإتمر العلمت الثالث لكلية التربية بن رشد بتاريخ )  .49

لك الوظيفت وفاللتها بالحيّز الشقصت وُمعولات إدارة الولت لدى الُموظفات المتزوجبات )السلون التد
 العامالت لت المإسسات الحكومية كلية التربية اكنسانية إنموذجاً(

دورة وحبدة التعلببيم المسبتمر لببت جامعبة كببربالم بعنببوان )دور األسبتاذ الجببامعت بوصبف  مرشببداً نفسببياً   .51
 : محاضر 2015-11-19بتاريخ  وموجهاً تربوياً( 

دورة وحدة التعليم المستمر لت كلية ابن حيان الجامعبة بعنبوان )دور األسبتاذ الجبامعت بوصبف  مرشبداً   .51
 : محاضر 2015-11-26نفسياً وموجهاً تربوياً( بتاريخ  

االلسبام  دورة وحدة التعليم المستمر لت االلسام الداقليبة لبت جامعبة كبربالم بعنبوان )مشبكالت مجتمبع  .52
( 1062( بموجب  كتبا  االلسبام الداقليبة )15/12/2015الداقلية والحيلولة لحل المشكالت( بتباريخ )

 (: محاضر8/12/2015لت )

دورة المكتبب  االستشببار  لببت جامعببة كببربالم بعنببوان )دور االسببتاذ الجببامعت بوصببف  مرشببدا نفسببيا   .53
 : محاضر31الدورة   2016-3-22وموجها تربويا( بتاريخ  

المإتمر الدولت لتطوير العملية التعليمية الذ  تميم  وكالة الشرق االوسط للتدري  واالستشارات للفترة   .54
20 -23-7-2016 

حاضرة ضمن ولائع الدورة التدريبية لُمعلمات لسم رياض األطفال. كلية التربية األساسية من جامعة م  .55
العرالية(. )المية وفربية لضالً فن المحلية فرضت ليها أبعاد نظرية فلمية ف 7/8/2016الكولة يوم 

حببول ألضببل سبببل التشببقيص النفسببت وطرائببك الميبباس ولببك معببايير الببدليل األمريكببت لببت التشقيصببت 
 DSM 2013 )العملية )التصنيؾ القامس لالضطراباتاكحصائت 



سبياً وموجهباً ( بعنبوان )دور األسبتاذ الجبامعت بوصبف  مرشبداً نف32دورة التمنيات وطرائك التبدريس )  .56
 : محاضر 2016-9-19تربوياً( بتاريخ  

مببإتمر االصببال  الحسببينت االول لببت كليببة التربيببة مببن جامعببة الكولببة وبالتعبباون مببع مإسسببة وراث   .57
 المشاركة ببحث  2016-10(20-19االنبيام التابعة للعتبة الحسينية الممدسة للفترة بين )

بعنببوان )دور االسببتاذ الجببامعت بوصببف  مرشببدا نفسببيا دورة المكتبب  االستشببار  لببت جامعببة كببربالم   .58
 : محاضر33الدورة   2016-10-26وموجها تربويا( بتاريخ  

المشاركة لت البرنامج التوفبو  الممتبر  مبن شبعبة الدراسبات التقصصبية لبت زيبارة االربعبين للعبام   .59
 2016-10-6( لت 1183بموج  كتا  المركز المرلم ) 2016

االستشببار  لببت جامعببة كببربالم بعنببوان )دور االسببتاذ الجببامعت بوصببف  مرشببدا نفسببيا دورة المكتبب    .61
 : محاضر34الدورة   2017-1-18وموجها تربويا( بتاريخ  

دورة المكتبب  االستشببار  لببت جامعببة كببربالم بعنببوان )دور االسببتاذ الجببامعت بوصببف  مرشببدا نفسببيا   .61
 ضر: محا35الدورة   2017-3-1وموجها تربويا( بتاريخ  

بموجب  كتبا    2017-4-2دورة تدريبية للمرشدين الترببويين لبت ادارة مبدارس الثانويبة يبوم االحبد    .62
  2017-3-23( لت 14929المديرية العامة للتربية لت محالظة كربالم العدد )

 دورة المكت  االستشار  لت جامعة كربالم بعنوان )لافلية اكرشاد النفست لت لافة الدرس(   .63
 : محاضر36الدورة   2017-4-17بتاريخ 

 جامعة بؽداد. كلية التربية للبنات. 2017-4-25المإتمر العلمت االول لمسم فلوم المران بتاريخ    .64

 . بحث منفرد 2017-4-27جامعة بابل. كلية الدراسات المرآنية. .المإتمر السنو  السابع    .65

ام ازمة السلون .دالالت وفالجات( لسم ندوة بعنوان )االزمات االقاللية المعاصرة .ازمة فمل   .66
 .2017-4-29تطوير الموارد البشرية . االمانة العامة للعتبة الحسينية بتاريخ  

دورة المكت  االستشار  لت جامعة كربالم بعنوان )مهارات تعليم التفكير وسبل توظيفها من لبل   .67
 : محاضر37الدورة   2017-8-10الطال  الجامعت( بتاريخ  

دورة المكت  االستشار  لت جامعة كربالم بعنوان )مهارات تعليم التفكير وسبل توظيفها من لبل   .68
 : محاضر38الدورة   2017-10-15الطال  الجامعت( بتاريخ  

مركز االرشاد  2018-1-19المإتمر الوطنت االول للحفاظ فلى كيان االسرة العرالية  بتاريخ   .69
ع العاطفة الزوجية السائدة وفاللت  بالنمط المزاجت للمتزوجين أنوااالسر  فن البحث الموسوم : 

 والمتزوجات من طلبة الجامعة كربالم كلية التربية اكنسانية إنموذجا 
( المشاركة ببحث 2018نيسان  4المإتمر التقصصت الوطنت االول للعلوم التربوية والنفسية )  .71

المستمبل لدى طلبة الجامعة. بحث مشترن مع الدكتور الموسوم : الهوية المكبلة وفاللتها بالتوج  نحو 
 ثائر الدباغ

دورة المكت  االستشار  لت جامعة كربالم بعنوان )مهارات تعليم التفكير وسبل توظيفها من لبل   .71
 : محاضر41الدورة   2018-2-6الطال  الجامعت( بتاريخ  

-4-16ة العامة للتربية لت محالظة كربالم المإتمر العلمت الثانت لحملة الشهادات العليا لت المديري  .72
 . رئيسا لمنالشة البحوث العلمية 2018

دورة المكت  االستشار  لت جامعة كربالم بعنوان )مهارات تعليم التفكير وسبل توظيفها من لبل   .73
 : محاضر44الدورة   2018-4-29الطال  الجامعت( بتاريخ  

-7(11-8االبتدائية )معلمين والمعلمات( لت العراق من تاريخ )ورش تطويرية لكادر مدارس الوارث   .74
 : محاضر : فنوان المحاضرة : استراتيجية التعلم التشاركت داقل ؼرلة الصؾ الدراست. 2018

دورة المكت  االستشار  لت جامعة كربالم بعنوان )مهارات تعليم التفكير وسبل توظيفها من لبل   .75
 : محاضر45الدورة  2018-7-12الطال  الجامعت( بتاريخ  

دورة المكت  االستشار  لت جامعة كربالم بعنوان )مهارات تعليم التفكير وسبل توظيفها من لبل   .76



 : محاضر45الدورة  2018-9-4الطال  الجامعت( بتاريخ  

ندوة مركز فين للدراسات والبحوث المعاصرة . تحت فنوان : اليوم السنو  للمنبر الحسينت المنبر   .77
 . رئيسا 2018-10-13همة وفت الجمهور . بتاريخ وم

مشاركة لت محاضرة لت الندوة الثمالية لت مإتمر : بنام االنسان العربت . التواصل المصر  العربت   .78
 فنوان المحاضرة : البيدوؼوجيا التعلم التشاركت 2018-11-16العرالت. مبادرة ابنت وطنن  بتاريخ  

جامعة كربالم بعنوان )أسالي  اكرشاد النفست المعاصرة لت ؼرلة دورة المكت  االستشار  لت   .79
 : محاضر48الدورة  2018-12-20الصؾ الدراست( بتاريخ  

 (2018-12-31محاضرة اكجهاد النفست لذو  المهّن المتعلمة بالجمهور الدينت . العتبة الحسينية  )  .81

( مستشار النفست  22/1/2019( لت )416)المملكة العربية السعودية بموج  االمر الجامعت العدد   .81
-27/1للفريك العرالت لت بطولة السعودية الدولية لرواد كرة الطاولة الممامة لت جدة للفترة من )

3/2/2019) 

( 7/3/2019المإتمر العلمت لجامعة الكولة )كلية الفم ( الزهرام فليها السالم أسوة ولدوة  بتاريخ )  .82

ؼسيل المخ المتضمنة لت )الفيسبون( وفاللتها باكتصال النفست داقل  فن البحث الموسوم : مإشرات
 األسرة العرالية . دراسة إكلينيكية لعينة من طلبة الجامعة.

 ( فن البحث الموسوم :األدام3/3/2019المإتمر العلمت لجامعة بؽداد . كلية التربية للبنات  بتاريخ )  .83
   الجامعة طلبة نظر وجهة من األكاديمت اكفتماد فلى لمائمةا التدريسية الهيئة لعضو الفافل التعليمت

( فن 11/4/2019-10مإتمر جامعة ديالى الدولت العاشر: مسارات فلمية وآللاق تربوية للفترة )  .84
 البحث الموسوم : التفكير المفعم باألمل وفاللت  بـ )التجاو , التعديل( اكنفعالت لدى طلبة الجامعة . 

-9السابع لمنتدى السالم الدولت للثمالة والعلوم وبالتوأمة مع جامعة لم لت ايران للفترة ) مإتمر الدولت  .85
 زين لإلمام التائبين ٌمناجات لت الواردة الذات لحص ( فن البحث الموسوم : مإشرات10/4/2019

 (ع) العابدين
-3-3نات . جامعة بؽداد . بتاريخ المإتمر العلمت االول لمسم العلوم التربوية والنفسية . كلية التربية للب  .86

فن البحث الموسوم : األدام التعليمت الفافل لعضو الهيئة التدريسية المائم فلى اكفتماد  2019
 األكاديمت من وجهة نظر طلبة الجامعة . مشترن 

محاضرة لت جامعة وارث االنبيام : كلية العلوم االسالمية بعنوان )تكامل االنا لت الشقصية   .87
 2019-3-25انية( لت يوم االنس

-3-25محاضرة لت العتبة الحسينة االمانة العامة بعنوان : الصفحة النفسية المهنية وتؤثراتها لت يوم   .88
2019 

مإتمر كلية اآلدا  العلمت الدولت السنو  السادس . جامعة المادسية )االتجاهات المعاصرة لت العلوم   .89
. مشارن ببحث منفرد الموسوم : الكراهية الشعورية 2019اذار  28-27االنسانية( المنعمد للمدة 

والالشعورية وفاللتها بالمرار السياست فند طلبة الجامعة منشور لت مجلة المادسية للعلوم االنسانية 
 15صفحة  2019نيسان  22المجلد  2العدد 

ندوة نفسية فربية محلية  لت جامعة كربالم كلية التربية للعلوم االنسانية بعنوان : تحفيز الذات وفال    .91
وباستضالة البرليسور الدكتور مارسلينا شعبان  2019-3-31الكر  النفست لت يوم االحد الموالك 

ر  وبرئاسة حسن من جمهورية العربية السورية والطبي  النفست العرالت الدكتور فامر الحيد
 الدكتور حيدر اليعموبت

ورشة  نفسية الممامة فلى لافة اتحاد االدبام والكتا  لت النجؾ بعنوان )االنتحار لت فصر العولمة   .91
 االحد السافة القامسة فصرا 2019-3-31بين مطرلة الجهل وسندان الفالة( لت يوم 

انة النفسية لت الحياة العامة والعمل لت يوم محاضرة لت العتبة الحسينة االمانة العامة بعنوان : الحص  .92
1-4-2019 

مإتمر العلمت الدولت السابع لمنتدى السالم الدولت للثمالة والعلوم بالتومة مع جامعة لم )العلوم   .93



-9االنسانية والتطبيمية لت تراث اهل البيت ع وتطبيماتها الحالية(. المنعمد لت مدينة لم االيرانية للفترة 
. مشاركة ببحث الموسوم :  مإشرات لحص الذات الواردة لت مناجات التائبين  2019ابريل  10

 لإلمام زين العابدين ع . لضال فن رئيس لجنة منالشة بحوث المإتمر.
مإتمر الدولت العاشر لت جامعة ديالى المنظم من كلية التربية للعلوم االنسانية )جودة البحث العلمت   .94

مشاركة لت بحث الموسوم : التفكير المفعم باألمل   2019نيسان  11-10ة النظرية والتطبيك( للفتر
 وفاللت  بـ )التجاو  . التعديل( االنفعالت لدى طلبة الجامعة.

مإتمر العلمت الدولت لمديرية العامة لتربية المادسية بالتعاون مع جامعة المادسية كلية التربية : لسم   .95
نيسان  29العلوم التربوية والنفسية تحت شعار: )تطوير المناهج لت ضوم للسفة التربية الحديثة( لت 

الحديث لت تنمية مشاركة لت بحث الموسوم : أثر التدريس المائم فلى تصنيؾ أندرسون   2019
 مهارات التفكير االبدافت لدى طلبة الجامعة 

دورة المكت  االستشار  لت جامعة كربالم بعنوان )أسالي  اكرشاد النفست المعاصرة لت ؼرلة   .96
 : محاضر52الدورة  2019-7-22الصؾ الدراست( بتاريخ  

ت العملية( لمركز البحوث النفسية مإتمر العلمت الدولت األول للدراسات االنسانية )الذكام والمدرا  .97
وحدت أبحاث الذكام والمدرات العملية لت يوم  –والجامعة المستنصرية لت كلية التربية االساسية 

لنصفّت  الذهنت : مشاركة لت بحث الموسوم : اكنتمام 2019كانون االول  18االربعام الموالك 
 كيات طلبة الدراسات العلياالكرويين للدماغ وفاللت  بتصورات أنا متكونة لت سلو

دورة المكت  االستشار  لت جامعة كربالم بعنوان )مهارات تعليم التفكير وسبل توظيفها للطال    .98
 : محاضر  55الدورة   2020-1-2الجامعت( بتاريخ  

 للعلوم التربوية والنفسية لت كلية التربية بجامعة صال  الدين لت اربيل األول الدولت العلمت مإتمر  .99
االلصا  فن الذات وفاللت  ببعض :  الموسوم بحث لت مشاركة:  2020كانون الثانت  30-29للفترة 

 المتؽيرات النفسية لدى طلبة الدراسات العليا
 2020شباط  5-2دورة تدريبية لت رئاسة جامعة كربالم لمسإولت وحدات االرشاد لت الجامعة للفترة   .111

مشكالت الطلبة .محاضر بعنوان: كيفية التعرؾ فلى طبيعة  . بعنوان : تنمية مهارات التعامل مع
 المشكلة العاللة االرشادية(

شباط  13-11دورة تدريبية جامعة جابر بن حيان الطبية ورابطة النجؾ االشرؾ القدمية للفترة   .111
. بعنوان : تنمية مهارات المائد االدار  وتعزيز السلم الداقلت . محاضر بعنوان :  بنام السالم  2020

 الداقلت للذات للحد من الميل السلبت لت التعامل 
لمسم العلوم التربوية والنفسية  لت كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية النبو  الثامن  العلمت مإتمر  .112

 3التسلسل  بحث لت مشاركة:  2020شباط  17بتاريخ 

 24-23العلمت االلتراضت الدولت االول . جامعة بابل : كلية التربية للعلوم االنسانية للفترة   مإتمر  .113
 2020حزيران  24جلسة  بحث لت مشاركة:  2020حزيران  

 11-10العلمت التربو  الدولت االلتراضت. جامعة طفيلة التمنية: كلية العلوم التربوية للفترة   مإتمر  .114
 2021كانون الثانت  11جلسة  بحث لت مشاركة:  2021كانون الثانت  

رإية  محاضرة لت جامعة الزهرام : التعليم المستمر بعنوان : سيكولوجية التعامل من الذات واالقر  .115
 2021-كانون الثانت -24نفسية تحليلية. لت يوم 

محاضرة لت مإسسة االرشاد واالصال  االسر  : بعنوان : المقدرات واثارها فلى المجتمع ..   .116
 smcفلى لافة مركز االفالمت  2021-كانون الثانت -26مشاكل وحلول. لت يوم 

التربو  : اكبتزاز اكلكترونت أثاره السلبية  محاضرة جامعة كربالم : شعبة االرشاد النفست والتوجي   .117
 2021شباط  7فلى الفرد والمجتمع مع ضابط امن متقصص لت االحد 

محاضرة جامعة كربالم : شعبة االرشاد النفست والتوجي  التربو  : المقدرات والعمالير ومواد   .118
 2021شباط  14االدمان مقاطر وتشريعات لانونية لت االحد 



التدريس الرابعة لسم مركز التعليم المستمر لت جامعة كربالم بعنوان )مهارات تعليم  دورة طرائك  .119
 : محاضر  4الدورة   2021-2-14بتاريخ   788التفكير وسبل توظيفها للطال  الجامعت( كتاب  

دورة طرائك التدريس القامسة لسم مركز التعليم المستمر لت جامعة كربالم بعنوان )افداد المناهج   .111
 : محاضر  5الدورة   2021-4- 8بتاريخ   1647المالئمة والمحاضرة بفافلية فالية( كتاب   

الجزائر العلمت االلتراضت الدولت . جامعة الشهيد حم  لقضر الواد  الموسوم  : المناهج  مإتمر  .111
بالميمة  التعليمية النظريات والممارسات : المشاركة بالبحث :  لافلية ممتر  فامل الزمن الٌممترن

التمديرية لبنود األسئلة اكقتبارية بجدول الٌموصفات )القارطة اكقتبارية( لت مادة تعديل السلون 
  2021نيسان   7-6للفترة  

كلية التربية للعلوم االنسانية جامعة كربالم العلمت االلتراضت الدولت . الموسوم  : نحو منهج  مإتمر  .112
ث :  مفهوم الذات المإلتة المرتبطة بالتعلم االلكترونت لدى طلبة فلمت معرلت منتج : المشاركة بالبح

 2021نيسان   8كلية التربية االساسية لت جامعة الكولة للفترة 

 بين الوالع والمؤمول لبحث العلمت لت الوطن العربتملتمى االمارات : مجموفة اطبام : الموسوم : ا  .113
online  .5  2021حزيران 

الموسومة :  2021حزيران  14كلية التربية للعلوم الصرلة جامعة كربالم لت  الندوة العلمية لت  .114
 المقدرات .. التطور من الفرد الى المجتمع

حزيران  25المشاركة بسلسلة من الجلسات والندوات مع مفكر  واساتذة جمهورية ايران للفترة بين   .115
حزيران  22لت  2705و العدد لموج  االمر الجامعت من جامعة كربالم ذ 2021تموز  3ولؽاية 
2021 

العلمت االول لمسم العلوم التربوية والنفسية لت كلية التربية للبنات : جامعة البصرة الموسوم :  مإتمر  .116
بالبحث الموسوم : السعادة  2021-10-20الدراسات لبينية رإية لتطوير والع التعليم الجامعت. لت 

الية من وجهة نظر الطالبات الجامعيات المتزوجات )كلية الدالة فلى التكيؾ الزواجت للمرأة العر

 (التربية للعلوم االنسانية
الفكر  والثمالت الدولت االول. جامعة واسط الموسوم : التعايش والتسامح رسالة االديان  مإتمر  .117

بالبحث الموسوم : المإشرات العالمية والعربية للتسامح  2021-11-18السماوية الى االنسان. لت 
ج للعراق إنموذجا بحث فلى ولك المنه لداسة بابا الفاتيكان لرنسيسالدينت(زيارة   -)اكجتمافت

 النوفت
مإتمر االمانة العامة للعتبة الكاظمية الممدسة. المإتمر العلمت السنو  الدولت العاشر المنعمد لت   .118

. المشاركة ببحث الموسوم : القيال االبدافت لسلون االنتظار وفاللت   2021كانون االول  10
 بمعولات االنتمام المهدو 
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 [ادقل هنا الهوايات واالهتمامات]

 اٌجؾش إٌظوٞ إٌفَٟ  .1

 عٍُ إٌفٌ اٌزفى١و  .2

 ِٙبهاد رؾ١َٓ اٌٍَٛن اإلَٔبٟٔ .3

 اٌزم٠ُٛ ٚاٌم١بً اٌّزملَ .4
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 المنشورات

 

 البحوث المنشورة والممبولة للنشر النوع ت
بنام ولياس الحر  المولفت لدى المدرس المطبك لت كلية التربية جامعبة كبربالم منجبز منفبرد  منفرد  .1

  2007- 12( 6-5مإتمر جامعة المادسية العلمت السادس )

جوان  الشقصية المنالمة كما وردت لت قطبة اكمام فلت بن أبت طال  )ع( دراسة تحليلية /  منفرد  .2
 – 2007 - 4 - 22( لبت 107( العدد الثانت / حزيبران العبدد) 5مجلة جامعة كربالم المجلد )

  155-135صفحة 

المهجرات منجز مشبترن طالبات اللدى وفاللتها  بآليات الالشعورية  شعور بالوحدة النفسية ال مشترن  .3
 2008مإتمر جامعة كربالم الرابع لت جامعة كربالم  

بنببام برنببامج نفسببت رياضببت لتنميببة  السببلون ألتوكيببد  لببدى الفبببت كببرة المببدم المحتببرلين لببت  مشترن  .4
( كبانون األول 13-11الدور  العرالت منجبز مشبترن مبإتمر الرياضبة والشببا  المنعمبد لبت)

 الرياضة والشبا  ( لت وزارة 2007للعام) 

 GREGOREGلافليبببببة تصبببببميم تعليمبببببت ألسبببببلو  التفكيبببببر ولمبببببا لتفضبببببيالت نظريبببببة  مشترن  .5
  2009الفينوميثولوجية منجز مشترن 

لياس مسبتوى الجبودة الشباملة لمقرجبات اكطبار ألمفباهيمت لكليبة التربيبة مبن جامعبة كبربالم  مشترن  .6
منجز مشترن لت وزارة التعلبيم  -عات العالمية بالمعيار الشامل للجودة لت كليات التربية للجام

 العالت والبحث العلمت العرالية 



صعوبات التعلم النوفية وفاللتهبا بمصبور بعبض الوظبائؾ المعرليبة لبدى األطفبال لبت بعبض  منفرد  .7
 –منجز منفرد لت مإتمر كلية ريباض األطفبال لبت جامعبة المباهرة  -رياض األطفال العرالية 

  2010-5(6-4مصر )

 إنموذجا  كربالم جامعة -العرالية  للجامعات العليا اكدارية الميادة لت فمل المرأة معولات مشترن  .8
 2012-4-11لت  648)لبول النشر العدد 

 –أنببا  -الممترحببة لتحسببين جببودة  –أنببا متكونببة  -اثببر برنببامج تببوجيهت لتشببقيص تصببورات  منفرد  .9
-2-8لببت  24)لبببول النشببر العببدد  2011رياضببية بالطريمببة الذاتيببة لببدى طلبببة كليببة التربيببة ال

2012 

التكنولوجيا والتمنيات المعاصرة لت العلوم التربوية والنفسية / جامعة بؽبداد /مركبز الدراسبات  منفرد  .11
 2011-4-17لت  506التربوية واالبحاث النفسية العدد 

مستوى العمليبات مبا ورام معرلبة البذكام الوجبدانت لحكبام كبرة المبدم لبت المحالظبات الشبمالية  مشترن  .11
  2011-10-23لت  252)لبول النشر العدد  2011والفرات األوسط والجنوبية (( 

 –االحتياجات الالزمبة لفهبم وتطبيبك مبادتت حمبوق اكنسبان والديممراطيبة لبدى طلببة الجامعبة  منفرد  .12
مبإتمر المعهبد البوطنت لحمبوق اكنسبان )وزارة حمبوق  –للعلوم الصرلة إنموذجا كلية التربية 

 14-15) 12-2011اكنسان( للفترة بين )

مستوى تعميم المفاهيم العلميبة للطلببة وفاللتهبا بطريمبة التبدريس مبن وجهبة نظبر التدريسبيين  منفرد  .13
لببت جمهوريببة مصببر  جامعببة اكسببكندرية 2012)لبببول النشببر العببدد العاشببر ابريببل  – 2012
 العربية(

المإتمر العلمت االول التقصصت للبحث العلمت / كلية التربية الرياضبية للبنبات لبت الجادريبة  مشترن  .14
 لت بحثين :  2013-1 – 10-9للفترة )

مسببتوى اسببلو  البحببث العلمببت وجببودة معببايير البحببث العربببت مببن وجهببة نظببر اسبباتذة  -1
 2012-11-13( لت 2العدد )–االشراؾ 

صببعوبات لهببم الوسببائل االحصببائية وتطبيماتهببا مببن وجهببة نظببر طلبببة الدراسببات العليببا  -2
 2012-11-13( لت 3بحث منفرد العدد ) –)الماجستير والدكتوراه( 

 –( سبنوات لببت مدينبة كببربالم 6اثبر برنبامج تببدريبت لتنميبة الببذكام الوجبدانت لمطفبال بعمببر ) منفرد  .15
-12-11لبت  3100رلم البحث  410عة كربالم العدد دراسة تجريبية : بحث منفرد مجلة جام

2013 

الهوية للذات واالستجابة للموالؾ الضاؼطة وفاللاتها باكثارة الحسية ومشبافر الؽضب  لبدى  مشترن  .16
 68طلبة كلية التربية الرياضية : بحث مشترن :مجلبة كبربالم للعلبوم التربيبة الرياضبية العبدد 

 2013-12-12المجلد االول العدد القامس لت 

لافلية برنامج تدريبت لتنمية المفاهيم العلمية )البيولوجيبة( ألطفبال ريباض االطفبال فلبى ولبك  منفرد  .17
( لبت مدينبة كبربالم : بحبث منفبرد: مجلبة المنتبدى البوطنت ألبحباث الفكبر تنظرية )ليجو تسك

 2013-10-30لت  56والثمالة لت مدينة النجؾ االشرؾ العدد 

وفاللت  بنوفيبة الحيباة والمكانبة االجتمافيبة لبدى حفبار  المببور والبدلن لبت  الضؽوط النفسية   .18
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 2014-2013األنبار. مإتمر جامعة واسط للعام الدراست  معركة

محتوى الذاكرة الالشعورية للطلبة منقفضت ادام المهارات الرياضية وفاللت  بالشعور بالذن   منفرد  .21
لت كلية التربية للعلوم الرياضبية. مبإتمر العبالمت لعلبوم التربيبة الرياضبية جامعبة باببل للفتبرة 
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-11وم التربويببة والنفسببية )دراسببة وصببفية(. مببإتمر كليببة التربيببة . جامعببة واسببط )طلبببة العلبب
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الفكر ( وفاللت  بتحميك األمن السياست العرالت للطلبة  -إستراتيجية األمن )النفست منفرد  .24
 المتظاهرين )حالة المميص األبيض( لطلبة كلية التربية اكنسانية إنموذجاً. 

لافلية برنامج تدريبت لائم فلى فادات العمل لت تحفيز استراتيجيات التفكير الجانبت  منفرد  .25
والبرمجية التعليمية لدى طلبة لسم العلوم التربوية والنفسية لت المإتمر الدولت لتطوير العملية 

  23/7/2016- 20التعليمية الذ  تميم  وكالة الشرق االوسط للتدري  واالستشارات للفترة 

. مإتمر االصال  الحسينت تحليل الشقصية الحسينية اكصالحية ولك أنماط الشقصية لريسو فردمن  .26
 (.20/10/2016-19االول للفترة )

لت تنمية التفكير المتواز  لدى طلبة المرحلة االفدادية . جامعة كربالم   أثر برنامج الكورت مشترن  .27
 (21/12/2016( لت )357مجلة الباحث فدد كتا  لبول النشر )

مهارات االبداع الجاد لدى طلبة كلية الفنون الجميلة . جامعة كربالم  مجلة الباحث فدد كتا   مشترن  .28
 (15/7/2017( لت )24لبول النشر )

المناخ األسر  لمسرة العرالية وفاللت  بسلوكيات المواطنة الرلمية من وجهة نظر طلبة  نمشتر  .29
الجامعة . جامعة بؽداد. كلية التربية للبنات. المإتمر العلمت االول لمسم فلوم المران بتاريخ 
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لنيات الحوار للتعايش مع اآلقر وفاللت  بالتولعات الفافلية الذاتية. جامعة بابل. كلية 
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 (. 8/10/2017( لت )414الباحث فدد كتا  لبول النشر )
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 ( . 17/1/2018( لت )33كتا  لبول النشر )
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 ( .19/11/2018( لت )470لبول النشر )
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 نظر وجهة من األكاديمت اكفتماد فلى المائمة التدريسية الهيئة لعضو الفافل التعليمت األدام مشترن  .37
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. لت مإتمر (ع) العابدين زين لإلمام التائبين ٌمناجات لت الواردة الذات لحص مإشرات مشترن  .39
الدولت السابع لمنتدى السالم الدولت للثمالة والعلوم وبالتوأمة مع جامعة لم لت ايران للفترة 
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االمن الداقلت لت الفرات االوسط. مجلة حولية المنتدى العدد  افتبار الذات لدى ضباط لوى مشترن  .49
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 4عيء  -اٌغل٠و اٌفؼبئ١خ  .ٍّعٟ ِوئٟ ر عٕٛاْ .أوجبكٔبر  لٕبح 9

 2008/ 10/ 31.اٌزجٛي ئال ئهاكٞ عٕل األؽفبير 

 .اٌجىبء  عٕل األؽفبير 6عيء  -لٕبح اٌغل٠و اٌفؼبئ١خ  .ٍّعٟ ِوئٟر عٕٛاْ .أوجبكٔبر  10

 األؽفبير .اٌغ١وح عٕل 5عيء  -لٕبح اٌغل٠و اٌفؼبئ١خ  .ٍّعٟ ِوئٟر عٕٛاْ .أوجبكٔبر  11

 6عيء  -لٕبح اٌغل٠و اٌفؼبئ١خ  .ٍّعٟ ِوئٟر عٕٛاْ .أوجبكٔب ر  12
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 2009إٌشبؽ االعجِٟ ٌٍعبَ  هاثعب  

 .اٌظلالخ عٕل األؽفبير 7عيء –لٕبح اٌغل٠و اٌفؼبئ١خ  .ٍّعٟ ِوئٟ ر عٕٛاْ .أوجبكٔب ر  13

 20 /3/2009 

 8عيء  –لٕبح اٌغل٠و اٌفؼبئ١خ  .ٍّعٟ ِوئٟ ر عٕٛاْ .أوجبكٔبر  14

  2009/ 3/ 26. اٌزٛايك إٌفَٟ عٕل األؽفبير 

 1عيء  -لٕبح اٌغل٠و اٌفؼبئ١خ  .ٍّعٟ ِوئٟ ر عٕٛاْ .أوجبكٔبر  15

 25/9/2009.األؽفبي ٚاٌزٍفي٠ْٛر 

 2عيء  -.أوجبكٔبر  لٕبح اٌغل٠و اٌفؼبئ١خ  .ٍّعٟ ِوئٟ ر عٕٛاْ 16

 2/10/2009.اٌىنة عٕل األؽفبير 

 3عيء  -لٕبح اٌغل٠و اٌفؼبئ١خ  .ٍّعٟ ِوئٟ ر عٕٛاْ .أوجبكٔبر  17

 9/10/2009.اٌقغً عٕل األؽفبير 

 12/10/2009لٕبح اٌفواد اٌفؼبئ١خ . اٌمٍك  ر  18

 .١ٍىٌٛٛع١خ األهاًِر 13/10/2009ئماعخ اٌوٚػخ اٌؾ١ٕ١َخ .ٍّعٟ ر  19

 4عيء  -لٕبح اٌغل٠و اٌفؼبئ١خ  .ٍّعٟ ِوئٟ ر عٕٛاْ .أوجبكٔب ر  20

 14/10/2009.اٌؼوة عٕل األؽفبير 



 5عيء  -لٕبح اٌغل٠و اٌفؼبئ١خ  .ٍّعٟ ِوئٟ ر عٕٛاْ .أوجبكٔب ر  21

 16/10/2009.اٌغ١وح عٕل األؽفبير 

 6عيء  -لٕبح اٌغل٠و اٌفؼبئ١خ  .ٍّعٟ ِوئٟ ر عٕٛاْ .أوجبكٔب ر  22

 23/10/2009ٌظلالخ عٕل األؽفبير .ا

  7عيء  -لٕبح اٌغل٠و اٌفؼبئ١خ  .ٍّعٟ ِوئٟ ر عٕٛاْ .أوجبكٔب ر  23

 30/10/2009.اٌؼغٛؽ إٌف١َخر 

  8عيء  -لٕبح اٌغل٠و اٌفؼبئ١خ  .ٍّعٟ ِوئٟ ر عٕٛاْ .أوجبكٔب ر  24

 6/11/2009.أٍب١ٌت اٌزعبًِ األٍوٞ ر 

  9عيء  -لٕبح اٌغل٠و اٌفؼبئ١خ  .ٍّعٟ ِوئٟ ر عٕٛاْ .أوجبكٔب ر  25

 13/11/2009.اٌظلالخر 

  10عيء  -لٕبح اٌغل٠و اٌفؼبئ١خ  .ٍّعٟ ِوئٟ ر عٕٛاْ .أوجبكٔب ر  26

 20/11/2009.األٍئٍخ اٌّؾوعخ ٌٍطفًر 

  11عيء  -لٕبح اٌغل٠و اٌفؼبئ١خ  .ٍّعٟ ِوئٟ ر عٕٛاْ .أوجبكٔب ر  27

 4/12/2009ي يٟ ع١ل اٌغل٠ور .األؽفب

ا   2111النشاط اإلعالهً للعام  خاهسا

  12عيء  -لٕبح اٌغل٠و اٌفؼبئ١خ  .ٍّعٟ ِوئٟ ر عٕٛاْ .أوجبكٔب ر  28

 1/1/2010.و١ف ٔشٛق اٌطٍجخ يٟ اٌظفر 

 2011إٌشبؽ االعجِٟ ٌٍعبَ  29

 .أ١َِخ ِٓ ووثجءر ر اٌغي اٌضمبيٟ 17/3/2011لٕبح ووثجء اٌفؼبئ١خ .ٍّعٟ ِوئٟر . 30

 8/10/2011لٕبح اٌغل٠و اٌفؼبئ١خ  .ٍّعٟ ِوئٟر عٕٛاْ  .اؽوٚؽخ رؾذ اٌؼٛءر  31

 15/10/2011لٕبح اٌغل٠و اٌفؼبئ١خ  .ٍّعٟ ِوئٟر عٕٛاْ .أؽوٚؽخ رؾذ اٌؼٛء ر  32

 ر اٌزوث١خ أٚال : اصٕزب عشوح ؽٍمخ11/2011/ 8-3لٕبح ووثجء اٌفؼبئ١خ .ٍّعٟ ِوئٟر . 33

 15/11/2011لٕبح اٌعوال١خ اٌفؼبئ١خ .ٍّعٟ ِوئٟر عٕٛاْ .١ٍىٌٛٛع١خ اٌجىبء عٍٝ اإلِبَ اٌؾ١َٓ  ر  34

ا   2112النشاط اإلعالهً للعام  سادسا

 اماعخ اٌغل٠و اٌفؼبئ١خ .ٍّعٟر ثؤبِظ .ٚرعبٚٔٛا عٍٝ اٌجو ٚاٌزمٜٛر : 35

 10/8/2012اٌؾ١بح اٌيٚع١خ اٌؾٍمخ األٌٚٝ .ٚرعبٚٔٛا عٍٝ اٌجو ٚاٌزمٜٛر: .ٍّعٟر ٍٛء  36

 17/8/2012اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ .ٚرعبٚٔٛا عٍٝ اٌجو ٚاٌزمٜٛر: .ٍّعٟر ٍٛء اٌّع١شخ ٌىجبه آٌَ  37

 31/8/2012اٌؾٍمخ اٌضبٌضخ .ٚرعبٚٔٛا عٍٝ اٌجو ٚاٌزمٜٛر: .ٍّعٟر اإلكِبْ ٚاٌّقلهاد  38

 7/9/2012ع١خ االٔزؾبه اٌؾٍمخ اٌواثعخ.ٚرعبٚٔٛا عٍٝ اٌجو ٚاٌزمٜٛر: .ٍّعٟر ١ٍىٌٛٛ 39

 14/9/2012اٌؾٍمخ اٌقبَِخ .ٚرعبٚٔٛا عٍٝ اٌجو ٚاٌزمٜٛر: .ٍّعٟر ٌّبكا ال رغعٍٟٛٔ اعًّ يٟ ثٍلٞ  40

اٌؾٍمخ اٌَبكٍخ .ٚرعبٚٔٛا عٍٝ اٌجو ٚاٌزمٜٛر: .ٍّعٟر اٍزعّبي اٌٍَجٟ ٌٍزم١ٕبد ٚاٌّٛثب٠ً ٚئصو٘ب يٟ  41

 5/10/2012اٌّغزّع 

 12/10/2012عبٚٔٛا عٍٝ اٌجو ٚاٌزمٜٛر: .ٍّعٟر اٌعجلخ اٌيٚع١خ اٌؾٍمخ اٌَبثعخ .ٚر 42

 19/10/2012اٌؾٍمخ اٌضبِٕخ .ٚرعبٚٔٛا عٍٝ اٌجو ٚاٌزمٜٛر: .ٍّعٟر االوواٖ عٍٝ ىٚاط االلبهة  43

 21/12/2012اٌؾٍمخ اٌزبٍعخ .ٚرعبٚٔٛا عٍٝ اٌجو ٚاٌزمٜٛر: .ٍّعٟر افجل١بد ى٠بهح اٌظبٌؾ١ٓ   44

ا   2113اإلعالهً للعام  النشاط سابعا

اٌؾٍمخ اٌزبٍعخ .ٚرعبٚٔٛا عٍٝ اٌجو ٚاٌزمٜٛر: .ٍّعٟر ٍٍٛن اٌعٕبك عٕل االؽفبي ٚاٌزظٍت عٕل اٌىجبه   45

25/1/2013 

 8/2/2013اٌؾٍمخ اٌزبٍعخ .ٚرعبٚٔٛا عٍٝ اٌجو ٚاٌزمٜٛر: .ٍّعٟر ٍٍٛن اٌجىبء ٚاٌؾيْ   46

 15/2/2013ٚاٌزمٜٛر: .ٍّعٟر اٌيٚاط اٌّجىو ٌٍشجبة  اٌؾٍمخ اٌزبٍعخ .ٚرعبٚٔٛا عٍٝ اٌجو  47

اٌؾٍمخ اٌزبٍعخ .ٚرعبٚٔٛا عٍٝ اٌجو ٚاٌزمٜٛر: .ٍّعٟر غظت االؿ عٍٝ ىٚاط افزٗ ِٓ طل٠مٗ   48



22/2/2013 

 1/3/2013اٌؾٍمخ اٌزبٍعخ .ٚرعبٚٔٛا عٍٝ اٌجو ٚاٌزمٜٛر: .ٍّعٟر ٍٍٛن إٌّبيمخ يٟ اٌّغزّع   49

ر ثؤبِظ : شقظ١زه : اٌشقظ١خ ٚعجلزٙب  29/1/2013ؼبئ١خ .ٍّعٟ ِوئٟ ر .لٕبح ووثجء اٌف 50

 ثبٌّظٙو اٌقبهعٟ 

ر ثؤبِظ : شقظ١زه : اٌشقظ١خ ٚعجلزٙب  5/2/2013لٕبح ووثجء اٌفؼبئ١خ .ٍّعٟ ِوئٟ ر . 51

 ر1ثبٌّظٙو االعزّبعٟ .

ه : اٌشقظ١خ ٚعجلزٙب ر ثؤبِظ : شقظ١ز 12/2/2013لٕبح ووثجء اٌفؼبئ١خ .ٍّعٟ ِوئٟ ر . 52

 ر2ثبٌّظٙو االعزّبعٟ .

ر ثؤبِظ : شقظ١زه : اٌشقظ١خ ٚعجلزٙب  19/2/2013لٕبح ووثجء اٌفؼبئ١خ .ٍّعٟ ِوئٟ ر . 53

 ر1ثبٌّظٙو اٌٛعلأٟ .

ر ثؤبِظ : شقظ١زه : اٌشقظ١خ ٚعجلزٙب  25/2/2013لٕبح ووثجء اٌفؼبئ١خ .ٍّعٟ ِوئٟ ر . 54

 ر2ثبٌّظٙو اٌٛعلأٟ .

ر ثؤبِظ : شقظ١زه : اٌشقظ١خ ٚعجلزٙب  5/3/2013لٕبح ووثجء اٌفؼبئ١خ .ٍّعٟ ِوئٟ ر . 55

 ثبٌّظٙو اٌعمٍٟ

ر ثؤبِظ : شقظ١زه : اٌشقظ١خ ٚعجلزٙب  12/3/2013لٕبح ووثجء اٌفؼبئ١خ .ٍّعٟ ِوئٟ ر . 56

 ثبٌطجع 

: ِعغُ اٌشٙبكح : ِفَٙٛ ا٠ٌٛٙخ ِع ر ثؤبِظ  11/11/2013لٕبح اٌعوال١خ اٌفؼبئ١خ .ٍّعٟ ِوئٟ ر . 57

 اٌؾ١َٓ  

ا   2114النشاط اإلعالهً للعام  ثاهنا

 8/1/2014اٌؾٍمخ األٌٚٝ .ِٓ أبر: .ٍّعٟ اماعخ اٌوٚػخ اٌؾ١ٕ١َخ ر عبِخ   58

 15/1/2014اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ .ِٓ أبر: .ٍّعٟ اماعخ اٌوٚػخ اٌؾ١ٕ١َخ ر ٠ٛ٘خ اٌناد    59

 22/1/2014اٌؾٍمخ اٌضبٌضخ .ِٓ أبر: .ٍّعٟ اماعخ اٌوٚػخ اٌؾ١ٕ١َخ ر و١ف ٔزبعًّ ِع اٌّوا٘م١ٓ   60

 29/1/2014اٌؾٍمخ اٌواثعخ .ِٓ أبر: .ٍّعٟ اماعخ اٌوٚػخ اٌؾ١ٕ١َخ ر اٌزغٍت عٍٝ اٌمٍك   61

اٌغبِعٟ ر ثؤبِظ : طجبػ اٌق١و : اٌطبٌت  7/2/2014لٕبح اٌعوال١خ اٌغل٠و .ٍّعٟ ِوئٟ ر . 62

 ٍٍٚٛو١برٗ إٌف١َخ

اٌؾٍمخ االٌٚٝ .ِع اٌّؾج١ٓر: .ٍّعٟ اماعخ اٌوٚػخ اٌع٠ٍٛخ ر و١ف ٔزعبًِ ِع اٌّوا٘م١ٓ   63

11/2/2014 

 12/2/2014اٌؾٍمخ اٌقبَِخ .ِٓ أبر: .ٍّعٟ اماعخ اٌوٚػخ اٌؾ١ٕ١َخ ر ٍإ اٌعجلخ اٌيٚع١خ   64

 19/2/2014اٌوٚػخ اٌؾ١ٕ١َخ ر اٌشقظ١خ اإلوزئبث١خ  اٌؾٍمخ اٌَبكٍخ .ِٓ أبر: .ٍّعٟ اماعخ  65

 18/2/2014اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ .ِع اٌّؾج١ٓر: .ٍّعٟ اماعخ اٌوٚػخ اٌع٠ٍٛخ ر اٌٍَٛن اٌعلٚأٟ ٌٍطٍجخ   66

 26/2/2014اٌؾٍمخ اٌَبثعخ .ِٓ أبر: .ٍّعٟ اماعخ اٌوٚػخ اٌؾ١ٕ١َخ ر اٌشقظ١خ اإلىكٚاع١خ   67

 4/3/2014اٌّؾج١ٓر: .ٍّعٟ اماعخ اٌوٚػخ اٌع٠ٍٛخر اٌؾٍمخ اٌضبٌضخ .ِع  68

 5/3/2014اٌؾٍمخ اٌضبِٕخ .ِٓ أبر: .ٍّعٟ اماعخ اٌوٚػخ اٌؾ١ٕ١َخ ر اٌشقظ١خ  اٌشىبوخ   69

 11/3/2014اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ .ِع اٌّؾج١ٓر: .ٍّعٟ اماعخ اٌوٚػخ اٌع٠ٍٛخ ر اٌزٛرو إٌفَٟ   70

 12/3/2014اماعخ اٌوٚػخ اٌؾ١ٕ١َخ ر اٌشقظ١خ اٌّياع١خ  اٌؾٍمخ اٌزبٍعخ .ِٓ أبر: .ٍّعٟ  71

 19/3/2014اٌؾٍمخ اٌزبٍعخ .ِٓ أبر: .ٍّعٟ اماعخ اٌوٚػخ اٌؾ١ٕ١َخ ر ربص١و اٌشقظ١خ ثبالٌٛاْ   72

 2/4/2014اٌؾٍمخ اٌزبٍعخ .ِٓ أبر: .ٍّعٟ اماعخ اٌوٚػخ اٌؾ١ٕ١َخ ر ربص١و اٌشقظ١خ ثبالٍّبء   73

.ِع اٌّؾج١ٓر: .ٍّعٟ اماعخ اٌوٚػخ اٌع٠ٍٛخ ر عجلخ اٌيٚعخ اٌغل٠لح ثطج١عخ اٌعبئٍخ اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ  74

 15/4/2014اٌغل٠لح  

 ر ثؤبِظ : ظب٘وح ٚرؾم١ك  25/8/2014لٕبح ووثجء اٌفؼبئ١خ .ٍّعٟ ِوئٟ ر . 75

ا   2115النشاط اإلعالهً للعام  تاسعا



ر ثؤبِظ : ٌٍشجبة وٍّخ : اٌعجلخ اٌّؾوِخ ..  16/8/2015لٕبح ووثجء اٌفؼبئ١خ .ٍّعٟ ِوئٟ ر . 76

 ِجبشو

ر ثؤبِظ : ٌٍشجبة وٍّخ : ئكاهح ٚلذ اٌواؽخ  13/9/2015لٕبح ووثجء اٌفؼبئ١خ .ٍّعٟ ِوئٟ ر . 77

 ٚاٌفواغ ٌٍشجبة. .. ِجبشو

١ؾ.. ر ثؤبِظ : ٌٍشجبة وٍّخ : اٌشجبة ٚيٓ اٌزقط 20/9/2015لٕبح ووثجء اٌفؼبئ١خ .ٍّعٟ ِوئٟ ر . 78

 ِجبشو

ر ثؤبِظ : ٌٍشجبة وٍّخ : اٌزٛاطً اٌفعبي  27/9/2015لٕبح ووثجء اٌفؼبئ١خ .ٍّعٟ ِوئٟ ر . 79

 ٌٍشجبة.. ِجبشو

 ر ثؤبِظ : ٌٍشجبة وٍّخ: اٌضمخ ث١ٓ اٌشجبة.. ِجبشو 4/10/2015لٕبح ووثجء اٌفؼبئ١خ .ٍّعٟ ِوئٟر . 80

 ر ثؤبِظ:ٌٍشجبة وٍّخ:اٌغيٚ اٌضمبيٟ ٌٍشجبة. ِجبشو11/10/2015لٕبح ووثجء اٌفؼبئ١خ.ٍّعٟ ِوئٟر. 81

رثؤبِظ: ؽشل االهثع١ٓ طٛهح ١ٍىٌٛٛع١خ. 27/11/2015لٕبح اٌّعبهف اٌفؼبئ١خ.ٍّعٟ ِوئٟر. 82

 ِجبشو

 ٕغبػ ٚاٌشجبة.. ِجبشور ثؤبِظ : ٌٍشجبة وٍّخ: ا13/12/2015ٌلٕبح ووثجء اٌفؼبئ١خ .ٍّعٟ ِوئٟر . 83

ر:االكِبْ يٟ اٌّغزّعبد اٌظغ١وح ٚاٌّغزّعبد اٌىج١وح. 29/12/2015لٕبح اٌٛيبء.ٍّعٟ ِوئٟر. 84

 ِجبشو

 2116النشاط اإلعالهً للعام  عاشراا 

 رعٕٛاْ اٌؾٍمخ .اٌعٕف األٍوٞ .. أٍجبة ِٚعبعبد 4/8/2016 .ٍّعٟ ِوئٟ رلٕبح إٌّٙبط اٌفؼبئ١خ 85

 –ثؤبِظ ٌٍشجبة وٍّخ عٕٛاْ اٌؾٍمخ . اٌٍَٛن اٌَبئً  9/9/2016لٕبح ووثجء اٌفؼبئ١خ .ٍّعٟ ِوئٟر  86

 ٌٍشجبة اٌنوٛه. –اٌز١ّع 

 ر : اٌعٕف األٍوٞ ٌٍيٚعخ.. ِجبشو 27/10/2016لٕبح اٌٛيبء .ٍّعٟ ِوئٟ ر . 87

 2117النشاط اإلعالهً للعام  الحادي عشر

 اٌشوٚك اٌنٕٟ٘ ٚرأص١وارٗ يٟ اٌظؾخ إٌف١َخ. 17/4/2017.ٍّعٟ ِوئٟر لٕبح ووثجء اٌفؼبئ١خ  88

 2118النشاط اإلعالهً للعام  الثانً عشر

ثؤبِظ شٙو اٌٙلٜ عٕٛاْ اٌؾٍمخ .يٍَفخ اٌظجح يٟ  24/5/2018لٕبح إٌّٙبط اٌفؼبئ١خ .ٍّعٟ ِوئٟر  89

 اٌعبٌُ االٍجِٟر

ؽٍمخ فبطخ : يزؼ  يك اٌزٛاطً اٌعوالٟ اٌّظوٞ  28/12/2018لٕبح إٌع١ُ اٌفؼبئ١خ .ٍّعٟ ِوئٟر  90

 األوبك٠ّٟ ث١ٓ اٌغبِعبد .. إٌّبلشبد اٌع١ٍّخ يٟ اٌمب٘وح ٌٍعوال١١ٓ 

 

 الوشاركاث الصحفٍت
 الوشاركاث الصحفٍت ث

 ر5ِمبٌخ .َِزمجٍٕب ا١ٌَىٌٛٛعٟر ص .ر 2003/  ة /  16ر اٌَجذ . 2طؾ١فخ اٌغبِعخ . ووثجءر اٌعلك . 1

اٌظيفؾخ  2006ر رشيو٠ٓ االٚي ٌٍعيبَ 15ِغٍخ هٚايل اٌضمبي١خ / كاه اٌىزيت ٚاٌٛصيبئك / ٚىاهح اٌضمبييخ اٌعيلك . 2

 ر 57.

ر ٔشييو اٌّشييبهوخ ٌّييإرّو اٌعٍّييٟ 2007ر األٍييجٛ  اٌضبٌش/وييبْٔٛ األٚي 110طييؾ١فخ وييوثجء ا١ٌييَٛ اٌعييلك. 3

 ر11ٚاٌشجبةر ص.األٚي ٌٛىاهح اٌو٠بػخ 

ٔشييو اٌّشييبهوخ ٌّييإرّو اٌعٍّييٟ األٚي  2008وييبْٔٛ اٌضييبٟٔ  28االصٕيي١ٓ  1306اٌظييجبػ اٌو٠بػييٟ اٌعييلك  4

 ر24ٌٛىاهح اٌو٠بػخ ٚاٌشجبةر ص.

ٔشيو اٌّشيبهوخ ييٟ .اٌجؾيٛس رييله٠ت  2008راألٍيجٛ  اٌضيبٟٔ/ شيجبؽ / 117طيؾ١فخ ويوثجء ا١ٌيَٛ اٌعيلك .  5

 11اٌّعبل١ٓر ص 

ر /اٌَيٕخ اٌضبٌضيخ / رشيو٠ٓ 17اٌعيلك .2008إٌَخ اٌضبٌضخ/ رشيو٠ٓ اٌضيبٟٔ / 17طؾ١فخ اٌغبِعخ.ووثجءر اٌعلك  6



 2008اٌضبٟٔ/ 

فو٠غٛ اٌعٍَٛ اإلَٔيب١ٔخ ثي١ٓ 2009ر/ إٌَخ اٌضب١ٔخ / األٍجٛ  اٌضبٟٔ/  ماه/ 16طؾ١فخ أٔٛاه ووثجء اٌعلك.  7

 اٌز١ّٙش أٚ االٔزظبه

ر / اٌَيٕخ اٌضب١ٔيخ ِمبٌيخ 10خ صمبي١يخ ِٕٛعيخ رظيله عيٓ ؽٍجيخ عبِعيخ ويوثجء اٌعيلك .ِغٍخ ِؾطيخ أِيً . ِغٍي 8

 ر 5.االٍزشبهاد اٌطجث١خر ص .

ر ِمبٌيخ .رؾم١يك ؽّٛؽيبد 16ِغٍخ ِؾطخ أًِ . ِغٍخ صمبي١خ ِٕٛعخ رظله عٓ ؽٍجخ عبِعخ ووثجء اٌعيلك . 9

 ر10.أٔبر االوبك١ِخ ٌٍطبٌت اٌغبِعٟ .اٌشقظ١خ اٌّعبطوح ر ص .

ر ِمبٌيخ .اٌعجليخ اٌّزجبكٌيخ 17ِغٍخ ِؾطخ أًِ . ِغٍخ صمبي١خ ِٕٛعخ رظله عٓ ؽٍجخ عبِعيخ ويوثجء اٌعيلك . 11

 ر10اٌعى١َخ ث١ٓ اٌطبٌت ٚاألٍزبم عجلخ ٚهك أَ اٍزشفبء ر ص .

ر ِمبٌيخ .اٌزؾ١ٍيً إٌفَيٟ 18ِغٍخ ِؾطخ أًِ . ِغٍخ صمبي١خ ِٕٛعخ رظله عيٓ ؽٍجيخ عبِعيخ ويوثجء اٌعيلك . 11

 ر6طبٌجخ اٌغبِع١خ يٟ اٌّوؽٍخ اٌواثعخ ِٚب ثعل اٌزقوط اٌغبِعٟ ر ص .ٌٍ

: اٌعييجط يييٟ عٍييُ اٌييٕفٌ  8ص  2010ر / رشييو٠ٓ اٌضييبٟٔ  29طييؾ١فخ .اٌغبِعييخر ٌٍَييٕخ اٌَبكٍييخ : اٌعييلك . 12

خ اٌزغلكٞ عٛكح رؾ١َٓ .أبر .. اٌطو٠مخ اٌّجزىوح ييٟ اٌعيجط إٌفَيٟ : اٌعيجط ثزؾَي١ٓ .أيبر اٌفيوك ثبٌطو٠مي

 2011اٌنار١خ 

 : اٌّإٌفبد  10ص  2012ر إٌَخ اٌَبثعخ / ا٠ٍٛي 39طؾ١فخ .اٌغبِعخر اٌعلك . 13

: اٌزفىييه  8ص  2012/ وييبْٔٛ االٚي 16االؽييل  –اٌَييٕخ االٌٚييٝ  18طييؾ١فخ .وييوثجء اٌَّييزمجًر اٌعييلك  14

 االٍوٞ اٌٝ ا٠ٓ ؟ : هؤ٠ب يٟ عٍُ إٌفٌ االٍوٞ 

: اٌعشك اٌّضٍٟ  8ص  2012/ وبْٔٛ االٚي 23االؽل  –إٌَخ االٌٚٝ  19طؾ١فخ .ووثجء اٌَّزمجًر اٌعلك  15

 ٌٍشجبة ث١ٓ اٌّىجٛربد االعزّبع١خ ٚاٌزؾ١ًٍ إٌفَٟ :هؤ٠ب يٟ عٍُ إٌفٌ اٌشجبة 

يييٟ : ِشييبهوخ ِز١ّيييح ألٍييبرنح عبِعييخ وييوثجء  5ص  29/1/2013اٌضجصييبء  13طييؾ١فخ اٌو٠بػييٟ اٌعييلك  16

 اٌّإرّو اٌعٍّٟ اٌزقظظٟ االٚي يٟ عبِعخ ثغلاك و١ٍخ اٌزوث١خ اٌو٠بػ١خ 

: اٌق١بٔييخ  8ص  2013/ وييبْٔٛ اٌضييبٟٔ 27االؽييل  –اٌَييٕخ االٌٚييٝ  23طييؾ١فخ .وييوثجء اٌَّييزمجًر اٌعييلك  17

لَيّب ِيٓ اٌّزيٚعييبد ٠ّبهٍيٓ ٍيٍٛن اٌق١بٔيخ اٌيٚع١يخ هؤ٠ييب ِيٓ ٚعٙيخ ٔظيو اٌزؾ١ٍييً  –اٌيٚع١يخ ٌٍيٚعيخ 

ّٓ إٌف  َٟ ٌشقظ١برٙ

: ١ٍىٌٛٛع١خ االؽزؼبه  4ص  2013/ شجبؽ 3االؽل  –إٌَخ االٌٚٝ  24طؾ١فخ .ووثجء اٌَّزمجًر اٌعلك  18

ٔشعو ثيٗ ٔفَي١ب ييٟ ِوؽٍيخ االؽزؼيبه عٕيل اٌّيٛد ؟ : هؤ٠يب ييٟ عٍيُ اٌيٕفٌ  ِٞٛد االَٔبْ : ِب ٌن ًِب لج

 اٌّٛد

: اٌشقظييي١خ  8ص  2013/ شيييجبؽ 10االؽيييل  –اٌَيييٕخ االٌٚيييٝ  25طيييؾ١فخ .ويييوثجء اٌَّيييزمجًر اٌعيييلك  19

ٕ٘بٌه اشقبص ٌل٠ُٙ اوضو ِٓ ٚعٗ ٠زعبٍِْٛ ثٗ .. و١ف ٔزعبًِ ِعُٙ ؟ : هؤ٠ب يٟ عٍُ إٌفٌ  –االىكٚاع١خ 

 االعزّبعٟ ٌٍشقظ١خ 

: اٌيلٚايع االعج١ِيخ  8ص  2013/ شيجبؽ 17االؽيل  –اٌَيٕخ االٌٚيٝ  26طؾ١فخ .ووثجء اٌَّزمجًر اٌعيلك  21

ٔؾٛ اٌعٕف ٚاٌغو٠ّيخ : ٌّيبما ٠ميلَّ لَيُ ِيٓ االعيجَ اٌّوئيٟ عٍيٝ اٌيلٚاَ ٍيٍٛو١بد اٌعٕيف : هؤ٠يب ييٟ عٍيُ 

 االعزّب  إٌفَٟ االعجِٟ 

 : ٍي١ىٌٛٛع١خ هِيٟ 8ص  2013/ شيجبؽ 24االؽيل  –اٌَيٕخ االٌٚيٝ  27طؾ١فخ .ووثجء اٌَّيزمجًر اٌعيلك  21

إٌفب٠بد يٟ اٌطولبد اٌعبِيخ : ٌّيبما ٠زَيبً٘ اٌىض١يو ِٕيب ييٟ هِيٟ إٌفب٠يبد ييٟ اٌشيٛاه  ؟ : هؤ٠يب ييٟ عٍيُ 

 االعزّب  اٌظؾٟ 

: ٍيي١ىٌٛٛع١خ ٍييٍٛن  8ص  2013/ اماه3االؽييل  –اٌَييٕخ االٌٚييٝ  28طييؾ١فخ .وييوثجء اٌَّييزمجًر اٌعييلك  22

 االٍجِٟ : هؤ٠ب يٟ عٍُ االعزّب  اٌل٠ٕٟ إٌّبيم١ٓ : اٌوغجبد اٌل٠ٛ١ٔخ اٌجع١لح عٓ اٌوٚػ اٌل٠ٓ 

ا٠يبه   -ر / اٌَيٕخ اٌقبَِيخ24ِغٍخ ِؾطخ أًِ . ِغٍخ صمبي١خ ِٕٛعخ رظله عيٓ ؽٍجيخ عبِعيخ ويوثجء اٌعيلك . 23

 ر15ِمبٌخ .اٌز١ّٕخ اٌم١ّ١خ يٟ اٌفىو اٌؾ١َٕٟ هؤ٠ب ربه٠ق١خ ثزؾ١ٍجد ِعبطوحر ص .

١ٍىٌٛٛع١خ  –وبْٔٛ اٌضبٟٔ ٍٍٍَخ عٍُ إٌفٌ االفجلٟ  2014بَ ٌٍع 3ِغٍخ كهعبد .عبِعخ ووثجءر اٌعلك  24



 74اٌغؼت ٚاكاهرٗ ٚعجعٗ ص 

١َٔيبْ  -ر / اٌَيٕخ اٌَبكٍيخ26ِغٍخ ِؾطخ أًِ . ِغٍخ صمبي١خ ِٕٛعخ رظله عٓ ؽٍجخ عبِعخ ووثجء اٌعلك . 25

 ر7اٌؼوٚهحر ص .ِمبٌخ .اٌؾل٠ش يٟ االكاهح اٌّإٍَبر١خ اٌق١به هعً اٌؼوٚهح اَ ِغزّع  2014

 ١َ١ٍ:20ٌٛٛع١ب ا١ٌَبٍخ . اٌظفؾخ 2014ر ٌٍعبَ 115ِغٍخ إٌغف االشوف .إٌَخ اٌعشوح اٌعلك. 26

:ئٔزجيٗ ٌٌٛيلن اٌّوا٘يك و١يف ٠زظيوف: 2015ر ٌٍعبَ 125ِغٍخ إٌغف االشوف .إٌَخ اٌؾبك٠خ عشو اٌعلك. 27

ٌّوا٘م١ٓ ٌّّبهٍخ عبكاد ٍٍٛو١خ . اٌظفؾخ اٌناووح اٌجشعٛه٠خ ٔؾٛ اٌّٛالف ٟ٘ اٌزٟ رمٛك ٍٍٛن أٚالكٔب ا

40 

:ٍٍَيٍخ ييٟ ث١زٕيب ِوا٘يك: ِيبما ٚهاء اٌّشيىجد إٌفَي١خ 2016ر ٌٍعيبَ 1ِغٍخ اٌشجبة .اٌَيٕخ االٌٚيٝ اٌعيلك. 28

 44ألثٕبئٕب اٌّوا٘م١ٓ هؤ٠ب رؾ١ٍ١ٍخ يٟ عٍُ إٌفٌ اٌّوا٘مخ. اٌظفؾخ 

 ١ٍ4ىٌٛٛع١خ اٌغؼت اكاهرٗ ٚعجعٗ . اٌظفؾخ :  2016ا٠به  9طؾ١فخ .ع١ٓر اٌعلك االٚي  29

: اٌعطٍخ اٌظ١ف١خ ث١ٓ اٍزضّبه اٌٛلذ  22: طفؾخ  2017رّٛى  14ٌٍَٕخ  146ِغٍخ إٌغف االشوف اٌعلك  31

 ٚلزً اٌفواغ
 

 

 الدراساث الواجستٍر والدكتىراه التً ناقشها 
 اٌّٛػٛ  إٌّبٍجخ د

1 

 بابل

ئلواه 

 ِبعَز١و

 عؼٛا

 13/9/2012ر يٟ 1817ِٕبلشخ ئلواه ِٛػٛ  كهاٍخ اٌّبعَز١و / عبِعخ ثبثً اٌعلك .

رأص١و االوزشبف اٌّٛعٗ ٚيمب أٍٍٛة اٌزفى١و ٌٕظو٠خ وو٠ىٛهن يٟ رعٍُ  :ٌٍجؾش اٌٍَّٛٛ 

 ثعغ اٌّٙبهاد األٍب١ٍخ ٌَجػ اٌش١ش ٌطٍجخ و١ٍخ اٌزوث١خ اٌو٠بػ١خ 

2 

 بابل
 ِٕبلشخ

 ِبعَز١و

 عؼٛا

ر يييٟ رعٍييُ ثعييغ Gregorgاالوزشييبف اٌّٛعييٗ ٚيمييب ألٍييٍٛة اٌزفى١ييو ٌٕظو٠ييخ .رييأص١و 

اٌّٙبهاد االٍب١ٍخ ثَجػ اٌش١ش ٌٍطجة : هٍبٌخ ِبعَز١و. عبِعخ ثبثيً . و١ٍيخ اٌزوث١يخ 

 عؼٛا 8/12/2013: ٠َٛ إٌّبلشخ  6/11/2013يٟ  3147/11اٌو٠بػ١خ . اٌعلك 

3 

 بابل
 الواه

 كوزٛهاٖ

 عؼٛا

بكٞ ٌلعُ اٌظجثخ إٌف١َخ ٚوجذ اٌزٍٛس إٌفَٟ ٌلٜ ؽٍجخ و١ٍخ اٌزوث١يخ رأص١و ثؤبِظ اهش

اٌو٠بػ١خ يٟ عبِعخ ثبثً. اؽوٚؽخ كوزٛهاٖ. عبِعخ ثبثً . و١ٍخ اٌزوث١خ اٌو٠بػ١خ . اٌعلك 

 عؼٛا 3/3/2014يٟ  45/620/3

4 

 كربالء

 ِٕبلشخ

 ِبعَز١و

 عؼٛا

اٌزّب٠ي إٌفَٟ ٚعجلزٗ ثَّبد اٌشقظ١خ ٌلٜ ؽٍجيخ اٌغبِعيخ .هٍيبٌخ ِبعَيز١و . عبِعيخ 

ر يييٟ 2944وييوثجء . و١ٍييخ اٌزوث١ييخ االَٔييب١ٔخ . لَييُ اٌعٍييَٛ اٌزوث٠ٛييخ ٚإٌفَيي١خ اٌعييلك .

 ر عؼٛا  8/7/2014.

5 

 بابل

 ِٕبلشخ

 كوزٛهاٖ

 عؼٛا

يبع١ٍيييخ ثؤيييبِظ اهشيييبكٞ ٌقفيييغ االغزيييواة إٌفَيييٟ ٚاصيييوٖ ييييٟ اكاء ثعيييغ اٌّٙيييبهاد 

االٍب١ٍخ ٌٍطبٌجبد ثوووح اٌٍَخ . اؽوٚؽخ كوزٛهاٖ. عبِعخ ثبثً . و١ٍخ اٌزوث١خ اٌو٠بػي١خ 

 عؼٛا   23/7/2014يٟ  1888. اٌعلك 

6 

 قادسٍت

 ِٕبلشخ

 ِبعَز١و

 عؼٛا

ٌيلٜ ؽٍجيخ اٌغبِعيخ. هٍيبٌخ ِبعَيز١و . ليٌ  اٌوػب عٓ اٌؾ١بح ٚعجلزٗ ثاكاهح االٔفعبالد

 ر .عؼٛا  23/9/2014ر يٟ .13636اٌعٍَٛ اٌزوث٠ٛخ ٚإٌف١َخ . عبِعخ اٌمبك١ٍخ اٌعلك .

7 

 بصرة

 ِٕبلشخ

 ِبعَز١و

 هئ١َب

اصو ثؤبِظ رله٠جٟ الٍزوار١غ١بد ِبٚهاء اٌّعويخ يٟ رغ١١و ارغب٘بد اٌطبٌجبد ٔؾٛ ِبكح 

عٍُ إٌفٌ ٌٍظف اٌقبٌِ اكثٟ . هٍبٌخ ِبعَز١و . عبِعيخ اٌجظيوح . لَيُ اٌزوث١يخ ٚعٍيُ 

 ر هئ١َبَ 27/10/2014ر يٟ .25814إٌفٌ اٌعلك.

8 

 بصرة

 كوزٛهاٖ

ِمَٛ 

 عٍّٟ

ئعبكح اٌجٕبء اٌّعويٟ يٟ ر١ّٕخ ِٙبهاد ئكاهح لٍك اإلِزؾبْ اصو أٍٍٛثب اٌزعبًِ ِع اٌناد ٚ

 ر18/11/2014ر يٟ .459ٌلٜ ؽبٌجبد اٌّوؽٍخ اإلعلاك٠خ يٟ ِؾبيظخ اٌجظوح . اٌعلك.



9 

 بصرة

 ِبعَز١و

ِمَٛ 

 عٍّٟ

أصو ثؤبِظ ئهشبكٞ عّعٟ يٟ ر١ّٕخ اٌىفبءح اٌنار١خ ٌّعٍّبد مٚٞ اإلؽز١بعبد اٌقبطيخ . 

 ر30/12/2014ر يٟ .565االهشبك إٌفَٟ ٚاٌزٛع١ٗ . اٌعلك.عبِعخ اٌجظوح . لَُ 

11 

 بابل

ِٕبلشخ 

 ِبعَز١و

 عؼٛا

اٌميي١ُ اٌزوث٠ٛييخ يييٟ هٍييَٛ ِغٍييخ اٌؾَيي١ٕٟ اٌظييغ١و . عبِعييخ ثبثييً . و١ٍييخ اٌفٕييْٛ اٌغ١ٍّييخ 

 ر عؼٛ ٌغٕخ ِٕبلشخ .عؼٛا  31/12/2014ر يٟ .7934.اٌعلك.

11 

 كربالء

ِٕبلشخ 

 ِبعَز١و

 عؼٛا

اٌَييّع١خر  –اٌزييلل١كر ٚعجلزييٗ ثبٌييناووح اٌعبٍِييخ .اٌجظييو٠خ  –أٍييٍٛة اٌّعويييٟ .اٌفؾييض 

ر يييٟ 886ٌييلٜ ؽٍجييخ اٌغبِعييخ . لَييُ اٌعٍييَٛ اٌزوث٠ٛييخ ٚإٌفَيي١خ . عبِعييخ وييوثجء اٌعييلك .

 . عؼٛا  4/3/2015

12 

 واسط

ِٕبلشخ 

 كوزٛهاٖ

 عؼٛا

ٛس إٌفَيٟ ٌيلٜ ؽيجة يبع١ٍخ ثؤبِظ ئهشبكٞ ٔفَٟ ٌلعُ اٌظجثخ إٌف١َخ ٚففيغ اٌزٍي

ر يييييٟ 3772و١ٍييييخ اٌزوث١ييييخ اٌو٠بػيييي١خ يييييٟ عبِعييييخ ٚاٍييييؾ . عبِعييييخ ثبثييييً اٌعييييلك .

 ر. عؼٛا  17/8/2015.

13 

 واسط

 ِبعَز١و

ِمَٛ 

 عٍّٟ

يبع١ٍيخ اٌيناد األويبك٠ّٟ ٚعجلزٙيب ثيبٌزعٍُ اٌّيٕظُ مار١يب  ٌيلٜ ؽٍجيخ اٌغبِعيخ . لَيُ اٌعٍيَٛ 

 ر.13/9/2015ر يٟ .366ٚاٍؾ اٌعلك .اٌزوث٠ٛخ ٚإٌف١َخ . و١ٍخ اٌزوث١خ . عبِعخ 

14 

 هستنصرٌت

ِٕبلشخ 

 كوزٛهاٖ

 عؼٛا

اٌؾبعييبد إٌفَيي١خ األٍبٍيي١خ ٚاٌعٛاِييً اٌقَّييخ اٌىجييوٜ ٌٍشقظيي١خ ٚعجلزٙييب ثبٌَييعبكح 

ر 663اٌؾم١م١خ . اٌغبِعخ اٌَّزٕظو٠خ . لَُ االهشبك إٌفَيٟ ٚاٌزٛع١يٗ اٌزوثيٛٞ. اٌعيلك .

 ر.عؼٛا  14/9/2015يٟ .

15 

 كربالء

ِٕبلشخ 

 ِبعَز١و

 عؼٛا

اٌشقظ١خ اٌزفبٚػي١خ ٚعجلزٙيب ثيبٌزفى١و اٌّييكٚط ٚارقيبم اٌميواه ٌيلٜ هؤٍيبء األلَيبَ . 

 . عؼٛا  1/10/2015ر يٟ 3712لَُ اٌعٍَٛ اٌزوث٠ٛخ ٚإٌف١َخ . عبِعخ ووثجء اٌعلك .

16 

 كربالء

ِٕبلشخ 

 ِبعَز١و

 هئ١َب

اٌؾويٟ ٚعجلزٗ ثبٌَيعبكح إٌفَي١خ ٚاالٔيلِبط اٌغيبِعٟ ٌيلٜ  –اٌزّض١ً االٍٍٛة اٌفواٍٟ 

ر يييٟ 4471ؽٍجييخ اٌغبِعييخ . . لَييُ اٌعٍييَٛ اٌزوث٠ٛييخ ٚإٌفَيي١خ . عبِعييخ وييوثجء اٌعييلك .

 . هئ١َب  30/12/2015

17 

 بابل

ِٕبلشخ 

 ِبعَز١و

 هئ١َب

ُٔٙ لٍك االٔفظبي ٚعجلزٗ ثبالرغب٘بد اٌٛاٌل٠خ ٌيلٜ االؽفيبي اٌّؼيطوث١ٓ ٍيٍٛو١ب ٚاليوا

.  1/3/2016ر يييٟ 13اٌعييبك١٠ٓ . عبِعييخ ثبثييً . لَييُ اٌعٍييَٛ اٌزوث٠ٛييخ ٚإٌفَيي١خ اٌعييلك .

 هئ١َب  

18 

 القاهرة

ِٕبلشخ 

 كوزٛهاٖ

 عؼٛا

ثؤبِظ ٔفَٟ ؽووٟ ٌٍؾل ِٓ اػطواة رشزذ االٔزجبٖ ٚيوؽ اٌؾووخ ٌلٜ ؽفً اٌوٚػخ 

اٌزوث١يخ ٌٍطفٌٛيخ اٌّجىيوح  .اٌطبٌجخ : ش١ّبء دمحم اٌفمٟ. عبِعخ اٌمب٘وح ثّظو اٌعوث١خ . و١ٍخ

 . عؼٛا  2016-7-18. لَُ اٌعٍَٛ إٌف١َخ . ربه٠ـ إٌّبلشخ 

19 

 قادسٍت

 ِٕبلشخ

 ِبعَز١و

 هئ١َب

اٌّزظٍخر عٍٝ ٚيك اٌفؼٛي االكهاوٟ ٌلٜ ؽٍجخ اٌغبِعخ .  –ؽوائك اٌّعويخ .إٌّفظٍخ 

.  27/7/2016ر يييٟ 7000عبِعييخ اٌمبكٍيي١خ . لَييُ اٌعٍييَٛ اٌزوث٠ٛييخ ٚإٌفَيي١خ . اٌعييلك .

 هئ١َب  

21 

 قادسٍت

 ِبعَز١و

ِمَٛ 

 عٍّٟ

اٌٍَٛن اٌزٛو١لٞ ٚعجلزٗ ثبٌىفبػ ِٓ أعً اٌللخ ٌلٜ ؽٍجخ اٌغبِعخ . لَُ اٌعٍَٛ اٌزوث٠ٛخ 

 ر.24/10/2016ر يٟ .661خ . و١ٍخ اٌزوث١خ . عبِعخ اٌمبك١ٍخ اٌعلك .ٚإٌف١َ

21 

 كربالء

 ِٕبلشخ

عؼٛ 

 ِشوف

يٟ ر١ّٕخ اٌزفى١و اٌّزٛاىٞ ٌلٜ ؽٍجخ اٌّوؽٍخ االعلاك٠خ . لَُ اٌعٍَٛ  اصو ثؤبِظ اٌىٛهد

ر يييٟ 130اٌزوث٠ٛييخ ٚإٌفَيي١خ . و١ٍييخ اٌزوث١ييخ ٌٍعٍييَٛ االَٔييب١ٔخ. عبِعييخ وييوثجء اٌعييلك .

 ر.10/1/2017.

22 

 كربالء

 ِٕبلشخ

عؼٛ 

ْٕٛ اٌغ١ٍّخ . أّبؽ اٌزفؼ١ً اٌّعويٟ ٚعجلزٙب ثّٙبهاد االثلا  اٌغبك ٌلٜ ؽٍجخ و١ٍخ اٌف

ر 225لَُ اٌعٍَٛ اٌزوث٠ٛخ ٚإٌف١َخ . و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍعٍَٛ االَٔب١ٔخ. عبِعخ ووثجء اٌعيلك .



 ر.17/1/2017يٟ . ِشوف

23 

 كربالء

 ِٕبلشخ

 ِبعَز١و

 عؼٛا

اٌفييواغ اٌٛعييٛكٞ ٚعجلزييٗ ثبٌشقظيي١خ اٌزغٕج١ييخ ٌييلٜ ؽٍجييخ اٌغبِعييخ إٌييبىؽ١ٓ ٚالييوأُٙ 

ٚإٌفَي١خ . و١ٍيخ اٌزوث١يخ ٌٍعٍيَٛ االَٔيب١ٔخ. عبِعيخ ويوثجء اٌعبك١٠ٓ. لَيُ اٌعٍيَٛ اٌزوث٠ٛيخ 

 ر.26/2/2017ر يٟ .675اٌعلك .

24 

 كربالء

 ِٕبلشخ

 ِبعَز١و

 عؼٛا

لٛح ا١ٌَطوح اٌّعوي١خ ٚعجلزٙب ثأٍب١ٌت اٌزفى١و ٌلٜ ؽٍجخ اٌّوؽٍيخ اٌضب٠ٛٔيخ. لَيُ اٌعٍيَٛ 

ر يييٟ 2763وييوثجء اٌعييلك .اٌزوث٠ٛييخ ٚإٌفَيي١خ . و١ٍييخ اٌزوث١ييخ ٌٍعٍييَٛ االَٔييب١ٔخ. عبِعييخ 

 ر.30/8/2017.

25 

 هستنصرٌت

 ِٕبلشخ

 ِبعَز١و

 هئ١َب

أصو ثؤبِظ رع١ٍّٟ َِزٕل عٍٝ اٌٍعيت اٌزّض١ٍيٟ ييٟ ر١ّٕيخ اٌزعيبؽف ٌيلٜ أؽفيبي اٌوٚػيخ 

ر ٠ييَٛ 9/10/2017ر يييٟ .299.اٌغبِعييخ اٌَّزٕظييو٠خ .و١ٍييخ اٌزوث١ييخ االٍبٍيي١خ اٌعييلك .

 ر االص13/11/2017ٓ١ٕإٌّبلشخ : .

26 

 البصرة

 ِبعَز١و

ِمَٛ 

 عٍّٟ

اٌزفييبؤي ٚعجلزييٗ ثبٌؼييغٛؽ ا١ٌّٕٙييخ ٌييلٜ اٌّوشييل٠ٓ اٌزوثيي١٠ٛٓ. عبِعييخ اٌجظييوح . لَييُ 

 ر 7/11/2017ر يٟ .691االهشبك إٌفَٟ ٚاٌزٛع١ٗ اٌزوثٛٞ اٌعلك .

27 

 الوثنى

ٌغٕخ 

ئلواه 

 ِبعَز١و

 هئ١َب

رأص١و اٌجل٠ً االلٜٛ يبع١ٍخ عٕل اثعبك اٌجلائً اٌقطبء ثاٍٍٛة رل٠ٚو ِٛلعٗ يٟ اٌزؾمك ِٓ 

طييعٛثخ يمييوح االٍييئٍخ ٚر١ّي٘ييب الفزجييبه االفز١ييبه ِييٓ اٌّزعييلك ٌّييبكرٟ ؽوائييك اٌزييله٠ٌ 

ٚووح ا١ٌيل ٌى١ٍيبد اٌزوث١يخ اٌجل١ٔيخ ٚعٍيَٛ اٌو٠بػيخ ييٟ ِؾبيظيبد اٌفيواد األٍٚيؾ. و١ٍيخ 

 27/11/2017يٟ  1631عبِعخ اٌّضٕٝ اٌعلك  –ٍَٛ اٌو٠بػخ اٌزوث١خ اٌجل١ٔخ ٚع

28 

 كربالء

 ِشوف

 ِبعَز١و

اٌّعزملاد اٌّؾفيح ٚعجلزٙب ثبٌوٚػ اٌّعوي١خ ٚاٍٍٛة اٌزفى١و اٌٍّىٟ ٌلٜ ؽٍجخ اٌغبِعيخ 

ر. 2017-12-25ر ييٟ .4373. عبِعخ ووثجء. لَيُ اٌعٍيَٛ اٌزوث٠ٛيخ ٚإٌفَي١خ . اٌعيلك .

 ر.اٌطبٌت : ا١ٍو عبٍُ ع١بك2018-2-٠.8َٛ إٌّبلشخ 

29 

 كربالء

ِشوف 

 ِبعَز١و

اٌزفى١و اٌىبهصٟ ٚعجلزٗ ثبالٍٝ إٌفَٟ ٌلٜ ؽٍجخ اٌغبِعيخ. عبِعيخ ويوثجء. لَيُ اٌعٍيَٛ 

ر. 2018-2-5ر. ٠يَٛ إٌّبلشيخ .2017-12-25ر ييٟ .4355اٌزوث٠ٛخ ٚإٌفَي١خ . اٌعيلك .

 اٌطبٌت: ِٙب عطب هللا عو٠جٟ

31 

 كربالء

ِشوف 

 ِبعَز١و

اٌزٍٛس اٌفىوٞ ٚعجلزٗ ثب٠ٌٛٙخ اٌٍّزجَخ ٚرشظٟ اٌيناد ٌيلٜ ؽٍجيخ اٌغبِعيخ. لَيُ اٌعٍيَٛ 

ر.: 2018-1-31ر. ٠َٛ إٌّبلشخ .2017-12-25ر يٟ .4327اٌزوث٠ٛخ ٚإٌف١َخ . اٌعلك .

 اٌطبٌت: إِخ ؽ١له اًٌٛ عجبً

31 

 بابل

 ِبعَز١و

ِمَٛ 

 عٍّٟ

١ييينٞ ٚعجلزّٙيييب ثبٌشقظييي١خ اٌمٍميييخ ٌيييلٜ ؽٍجيييخ اٌّوؽٍيييخ اٌزفى١يييو اٌزق١ٍيييٟ ٚاالٔزجيييبٖ اٌزٕف

ر ييييييٟ 8885اإلعلاك٠يييييخ. عبِعيييييخ ثبثيييييً . لَيييييُ اٌعٍيييييَٛ اٌزوث٠ٛيييييخ ٚإٌفَييييي١خ اٌعيييييلك .

 ر 29/12/2017.

32 

 كربالء

 ِٕبلشخ

 ِبعَز١و

 عؼٛا

اٌشغبعخ ٚعجلزٙب ثؾَٓ اٌؾبي ٌلٜ ؽٍجخ عبِعخ ووثجء . لَُ اٌعٍَٛ اٌزوث٠ٛيخ ٚإٌفَي١خ 

ر.: اٌطبٌجيخ: ػيؾٝ 2018-1-25ر. ٠يَٛ إٌّبلشيخ .2017-12-25يٟ . ر4313. اٌعلك .

 ؽبٌت شٕبْ

33 

 كربالء

 ِٕبلشخ

 ِبعَز١و

 عؼٛا

اإلغزواة ا١ٌَبٍٟ ٚعجلزٗ ثٍَٛن اإلؽزغبط ٌيلٜ ؽٍجيخ اٌغبِعيخ . لَيُ اٌعٍيَٛ اٌزوث٠ٛيخ 

ر.: اٌطبٌجيخ: 2018-2-7ر. ٠يَٛ إٌّبلشيخ .2017-12-25ر ييٟ .4349ٚإٌف١َخ . اٌعلك .

 ِؾّٛك لؾطبْ ِجله

34 

 البصرة

 ِٕبلشخ

 ِبعَز١و

 هئ١َب

اٌزّبٍه االٍوٞ ٚعجلزٗ ثبٌزَبِؼ االعزّبعٟ ٌلٜ ؽٍجخ االهشبك إٌفَٟ. لَُ االهشبك . 

ر: اٌطبٌجيخ 2018-3-12. ٠َٛ إٌّبلشيخ . 31/1/2018يٟ  1817عبِعخ اٌجظوح . اٌعلك 

 : طجب ٍعل ؽ١َٓ

35 

 واسط

 ِٕبلشخ

 ِبعَز١و

 هئ١َب

 رأع١ً اإلشجب  األوبك٠ّٟ ٚعجلزٗ ثبٌزوي١ٗ ٌلٜ ؽٍجخ عبِعخ ٚاٍؾ . عبِعخ ٚاٍؾ . 

ر: اٌطبٌجيييخ : ثيييو٠ٚٓ دمحم 2018-9-26. ٠يييَٛ إٌّبلشيييخ . 19/8/2018ييييٟ  1170اٌعيييلك 

 ع١َٝ ِواك



36 

 واسط

 ِبعَز١و

ِمَٛ 

 عٍّٟ

ٚاٍؾ . لَُ  اٌويب١٘خ إٌف١َخ ٚعجلزٙب ثّٕظٛه ىِٓ اٌَّزمجً ٌلٜ ؽٍجخ اٌغبِعخ. عبِعخ

 ر 26/2018ر يٟ .1489اٌعٍَٛ اٌزوث٠ٛخ ٚإٌف١َخ اٌعلك .

37 

 القاهرة

 ِٕبلشخ

 ِبعَز١و

 عؼٛا

اٍييزقلاَ ثعييغ اٍييزوار١غ١بد اٌزم١يي١ُ اٌييل٠ٕبِٟ ٌز١ّٕييخ اٌّٙييواد اٌؾَيي١خ ٌييلٜ األؽفييبي 

اٌميب٘وح اٌّعبل١ٓ عم١ٍب اٌمبث١ٍٓ ٌٍزع١ٍُ. اٌطبٌجخ : أٍّبء ثلهاٚٞ اٌَيع١ل اٌجيلهاٚٞ .عبِعيخ 

-10ثّظو اٌعوث١خ . و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍطفٌٛخ اٌّجىوح . لَُ اٌعٍَٛ إٌف١َخ . ربه٠ـ إٌّبلشيخ 

 اٌَجذ. 11-2018

38 

 بابل

 ِبعَز١و

ِمَٛ 

 عٍّٟ

اٌزفى١و إٌّزظ ٚعجلزٗ ثبألكاء اٌمبئُ عٍٝ اٌؾىّخ ٌلٜ ؽٍجخ اٌلهاٍبد اٌع١ٍب . عبِعخ ثبثً 

 ر15/10/2018ر يٟ .12638لك .. لَُ اٌعٍَٛ اٌزوث٠ٛخ ٚإٌف١َخ اٌع

39 

 البصرة

 ِٕبلشخ

 ِبعَز١و

 هئ١َب

 االٔزجبٖ إٌّمَُ ٚعجلزٗ ثبٌٍَٛن االٍزىشبيٟ ٌلٜ ؽٍجخ اٌغبِعخ. عبِعخ اٌجظوح

ر: اٌطبٌيت : اٍيعل عجيبه 2018-12-10. ٠َٛ إٌّبلشخ . 18/10/2018يٟ  1026اٌعلك 

 عجبً ِؾَٓ

41 

 الوثنى

 ِٕبلشخ

 ِبعَز١و

 هئ١َب

رييل٠ٚو ِٛليع اٌجييل٠ً االلييٜٛ يبع١ٍيخ عٕييل اثعيبك اٌجييلائً اٌقطييأ ييٟ طييعٛثخ اٌفمييوح اٍيٍٛة 

ٚر١ّي٠ٙب ٌّبكرٟ ؽوائك اٌزله٠ٌ ٚووح ا١ٌيل ٌطٍجيخ و١ٍيبد ٚالَيبَ اٌزوث١يخ اٌجل١ٔيخ ٚعٍيَٛ 

ر: 2019-1-8. ٠يَٛ إٌّبلشيخ . 4/12/2018ييٟ  1480اٌو٠بػخ . عبِعخ اٌّضٕيٝ اٌعيلك 

 اٌطبٌجخ : ثشوٜ ؽ١َٓ عٍٛاْ

41 

 كربالء

 ِٕبلشخ

عؼٛ 

 ِشوف

اٌزفى١يو اٌَي١ّ١بئٟ ٚعجلزيٗ ثبٌزىبِيً اٌّعوييٟ ٚاٌّوٚٔيخ اال٠غبث١يخ ٌيلٜ رله٠َيٟ عبِعييخ 

ر. ٠ييَٛ 2018-12-31ر يييٟ .5193وييوثجء. . لَييُ اٌعٍييَٛ اٌزوث٠ٛييخ ٚإٌفَيي١خ . اٌعييلك .

 ر. اٌطبٌت: أص١و ع١ًّ ععفو2019-2-6إٌّبلشخ .

42 

 كربالء

 ِٕبلشخ

 ِبعَز١و

 هئ١َب

االىك٘ييبه إٌفَييٟ ٚعجلزييٗ ثييبٌزٕظ١ُ اٌيينارٟ ٌييلٜ رله٠َييٟ عبِعييخ وييوثجء. . لَييُ اٌعٍييَٛ 

ر. 2019-2-12ر. ٠َٛ إٌّبلشيخ .2018-12-24ر يٟ .5051اٌزوث٠ٛخ ٚإٌف١َخ . اٌعلك .

 اٌطبٌت: عّبه عجل اال١ِو عج١ل

43 

 كربالء

 ِٕبلشخ

 ِبعَز١و

 هئ١َب

ٌييلٜ ؽٍجييخ اٌغبِعييخ. لَييُ اٌعٍييَٛ اٌزوث٠ٛييخ االِييٓ اٌٛعييٛكٞ ٚعجلزييٗ ثبٌزٕييبيو اٌّعويييٟ 

ر. اٌطبٌيت: 2019-2-24ر. ٠َٛ إٌّبلشخ .2018-12-26ر يٟ .5095ٚإٌف١َخ . اٌعلك .

 دمحم يإاك عجل عٍٟ عجبً

45 

 دٌالى

 ِٕبلشخ

 ِبعَز١و

 عؼٛا

اٌىفبءح اٌزى١ف١يخ ٚعجلزٙيب ثبٌؾَبٍي١خ اٌعبؽف١يخ عٕيل ؽٍجيخ اٌغبِعيخ. لَيُ اٌعٍيَٛ اٌزوث٠ٛيخ 

-7-25ر. ٠يَٛ إٌّبلشيخ .2019-6-196ر ييٟ .10501خ . عبِعخ ك٠يبٌٝ .اٌعيلك .ٚإٌف١َ

 ر. اٌطبٌت: ؽ١له عجبً اثوا١ُ٘ 2019

46 

 ذي قار

 ِٕبلشخ

 ِبعَز١و

 عؼٛا

لٍييك اٌزظييٛه اٌّعويييٟ ٚعجلزييٗ ثييبالرياْ االٔفعييبٌٟ ٌييلٜ ؽٍجييخ اٌغبِعييبد اال١ٍ٘ييخ. لَييُ 

ر. ٠ييَٛ 2019-10-3ر يييٟ .2845.اٌعٍييَٛ اٌزوث٠ٛييخ ٚإٌفَيي١خ . عبِعييخ مٞ لييبه .اٌعييلك 

 ر. اٌطبٌت: وو٠ُ ؽَٓ عٍٛا2019ْ-11-10إٌّبلشخ .

47 

 البصرة

 ِبعَز١و

ِمَٛ 

 عٍّٟ

ا١ٌّٕٙخ اٌلِبغ١خ ٚرؾًّ اٌغّيٛع االويبك٠ّٟ ٚعجلزّٙيب ثبٌزؾظي١ً اٌلهاٍيٟ ٌيلٜ ؽٍجيخ 

 2019-10-3يٟ  475اٌغبِعخ . عبِعخ اٌجظوح . و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍعٍَٛ االَٔب١ٔخ . اٌعلك 

48 

 كربالء

ِشوف 

 ِبعَز١و

االلزلاه ا١ٌَبٍٟ ٚعجلزٗ ثّووي اٌزفى١و عٍٝ ٚيك ٔظبَ اإلٔىواَ ألّٔبؽ اٌشقظ١خ ٌيلٜ 

ر. ٠يَٛ 2019-10-29ر ييٟ .4179ؽٍجخ اٌغبِعخ. لَُ اٌعٍَٛ اٌزوث٠ٛخ ٚإٌف١َخ . اٌعلك .

 ر.: اٌطبٌت: ؽ١َٓ ٘بكٞ وبظُ اٌّبٌى2019ٟ-12-2إٌّبلشخ .

49 

 بابل

 ِبعَز١و

ِمَٛ 

 عٍّٟ

اٌزؼ١ًٍ االفجلٟ االٍيزغجٌٟ ٚعجلزيٗ ثأّٔيبؽ اٌزفى١يو ٌيلٜ ؽٍجيخ عبِعيخ ثبثيً . عبِعيخ 

 2019-10-23يٟ  8042ثبثً . و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍعٍَٛ االَٔب١ٔخ . اٌعلك 



51 

 كربالء

هئ١َب 

الواه 

ِٛػٛ  

 ِبعَز١و

عجيٟ ويوح اٌميلَ اٌشيجبة اٌزٕجإ ثبألكاء اٌّٙبهٞ ثلالٌخ ا١ٌمظخ اٌعم١ٍخ ٚاٌزفى١و اال٠غبثٟ ٌج

يٟ ِؾبيظبد اٌفواد االٍٚؾ. . عبِعخ ويوثجء . و١ٍيخ اٌزوث١يخ اٌجل١ٔيخ ٚعٍيَٛ اٌو٠بػيخ . 

 2019-11-19يٟ  539اٌعلك 

51 

 كربالء

ِشوف 

 ِبعَز١و

اٌزٕظ١ُ االٔفعبٌٟ ٚعجلزٗ ثأطبٌخ اٌزفى١و ٚعلاهح اٌناد ٌيلٜ ؽٍجيخ اٌغبِعيخ. لَيُ اٌعٍيَٛ 

ر.: 2020-1-4ر. ٠يَٛ إٌّبلشيخ .2019-12-26ر ييٟ .5063ك .اٌزوث٠ٛخ ٚإٌف١َخ . اٌعل

 اٌطبٌت: ١ٍّو غبُٔ شعجْ

52 

 كربالء

 ِٕبلشخ

 ِبعَز١و

 هئ١َب

اكاهح اٌظوا  اٌزٕظ١ّيٟ ٚعجلزٙيب ثبٌشقظي١خ إٌّزغيخ ٌيلٜ ِيلهاء اٌّيلاهً ِيٓ ٚعٙيخ 

-1-21.ر. ٠َٛ إٌّبلشيخ 2019-12-8ر يٟ .4798ٔظو اٌّله١ٍٓ ٚاٌّلهٍبد . اٌعلك .

 ر. اٌطبٌت: ِورؼٝ ىوٟ وب2020ًِ

53 

 بابل

 ِٕبلشخ

 كوزٛهاٖ

 عؼٛا

ث١ٕخ اٌجشعٛه ٚرغ١ٍبرٙب يٟ اٌفٓ األٚهثٟ اٌؾل٠ش يٟ ػٛء ٔظو٠يخ عيبن الويبْ. عبِعيخ 

 2020-1-7يٟ  111ثبثً . و١ٍخ اٌفْٕٛ اٌغ١ٍّخ . اٌعلك 

54 

 بابل

 ِٕبلشخ

 كوزٛهاٖ

 عؼٛا

ثبٌّؾلكاد اٌج١ئ١يخ ٌيلٜ اٌزج١ِين مٚ طيعٛثبد اٌيزعٍُ إٌّبئ١يخ . اٌليبع١خ ا١ٌٍَّخ ٚعجلزٙب 

 2020-1-15يٟ  252عبِعخ ثبثً . و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍعٍَٛ االَٔب١ٔخ . اٌعلك 

55 

 كربالء

ِشوف 

 ِبعَز١و

اٌعبٌٟ ٌلٜ اِٙبد مٚٞ  –اٌَّزعبه ٚعجلزٗ ثبإلعٙبك إٌفَٟ إٌّقفغ  –االًِ اٌّقزبه 

ر. ٠يَٛ إٌّبلشيخ 2020-1-30ر ييٟ .126االعبلخ. لَُ اٌعٍَٛ اٌزوث٠ٛخ ٚإٌف١َخ . اٌعلك .

 ر.: اٌطبٌجخ: َِبه عجل اٌٛاؽل عب15-3-2020ٍُ.

56 

 كربالء

 ِٕبلشخ

 ِبعَز١و

 هئ١َب

.  اٌؾَب١ٍخ االٔفعب١ٌخ ٚعجلزٙب ثٍَٛ اٌيناد ٌيلٜ اثيبء ٚاِٙيبد مٚٞ االؽز١بعيبد اٌقبطيخ

ر. ٠ييَٛ 2020-5-17ر يييٟ .363لَييُ اٌعٍييَٛ اٌزوث٠ٛييخ ٚإٌفَيي١خ  عبِعييخ وييوثجء. اٌعييلك .

 ر.: اٌطبٌجخ: ١ِجك دمحم عٍٟ وو2020ُ٠-6-8إٌّبلشخ .

57 

 كربالء

ِشوف 

 ِبعَز١و

اٌؾٕٛ عٍٝ اٌناد ٚعجلزٗ ثبٌّضبثوح ٚاالعزلاي اٌّياعٟ ٌلٜ ؽٍجيخ اٌغبِعيخ . لَيُ اٌعٍيَٛ 

-21ر. ٠َٛ إٌّبلشخ .2020-5-17ر يٟ .362بِعخ ووثجء. اٌعلك .اٌزوث٠ٛخ ٚإٌف١َخ  ع

 ر.: اٌطبٌجخ: ٚهٚك فبٌل ٔعّخ6-2020

58 

 واسط

 ِٕبلشخ

 ِبعَز١و

 هئ١َب

اال٠مييب  اٌشقظييٟ ٚعجلزييٗ ثىفييبءح اٌزّض١ييً اٌّعويييٟ ٌييلٜ ؽٍجييخ اٌغبِعييخ . لَييُ اٌعٍييَٛ 

-٠17يَٛ إٌّبلشيخ . ر.2020-5-17ر ييٟ .576اٌزوث٠ٛخ ٚإٌف١َخ  عبِعخ ٚاٍؾ. اٌعلك .

 ر.: اٌطبٌجخ: صو٠ب ٍعل ف١و هللا6-2020

59 

 واسط

 ِٕبلشخ

 ِبعَز١و

 هئ١َب

ٌز١ّٕيخ ِٙيبهح يٙيُ  vvيبع١ٍخ ثؤبِظ رله٠جٟ َِزٕل اٌٝ كِظ ثي١ٓ ٔظو٠يخ رو٠يي ٚثؤيبِظ 

ر يٟ 3104اٌٍغخ اٌَّّٛعخ ٌلٜ رج١ِن مٚٞ االؽز١بعبد اٌقبطخ. عبِعخ ٚاٍؾ.  اٌعلك .

 ر.: اٌطبٌت: دمحم ِٙلٞ ِغ١ل2020-7-1َ إٌّبلشخ .ر. 21-6-2020ٛ٠.

61 

 كربالء

 ِٕبلشخ

 ِبعَز١و

 ِشوف

اٌىفييبءح اٌزى١ف١ييخ ٚعجلزٙييب ثبعزجييبه اٌييناد ٚاٌّغبثٙييخ اال٠غبث١ييخ ٌييلٜ ػييجبؽ لييٜٛ االِييٓ 

ر . ٠ييَٛ 2020-8-26ر يييٟ .768اٌيلافٍٟ يييٟ اٌفيواد االٍٚييؾ . عبِعيخ وييوثجء. اٌعيلك .

 بٌت : ؽ١له عجل اٌوػب ؽ١َٓ اٌشؾّبٟٔ ر : اٌط2020-9-9إٌّبلشخ .

61 

 كربالء

 ِٕبلشخ

 ِبعَز١و

 ِشوف

اٌىفبءح االفجل١خ ٚعجلزٙب ثبٌزؾ١ي اإلكهاوٟ ٌلٜ ػجبؽ لٜٛ االِٓ اٌيلافٍٟ ييٟ اٌفيواد 

-9-13ر . ٠ييَٛ إٌّبلشييخ .2020-8-25ر يييٟ .769االٍٚييؾ . عبِعييخ وييوثجء. اٌعييلك .

 اٌؾَٓر : اٌطبٌت : ؽ١له ى٘واٚٞ عجل 2020

62 

 دٌالى

 ِٕبلشخ

 ِبعَز١و

 عؼٛا

اٌقجييوح االٔفعب١ٌييخ ٚعجلزٙييب ثزىيي٠ٛٓ االٔطجييب  ٌييلٜ ؽٍجييخ اٌغبِعييخ. عبِعييخ ك٠ييبٌٝ. اٌعييلك 

ر : اٌطبٌجييخ : ٍييٕبْ ؽَيي١ٓ 2020-9-15ر . ٠ييَٛ إٌّبلشييخ .2020-8-31ر يييٟ .5808.

 وبظُ

اٌّغبثٙخ اال٠غبث١خ ٚعجلزٙيب ثأٍيب١ٌت االؽزيٛاء ٌيلٜ ِلهٍيٟ ِوؽٍيخ االعلاك٠يخ . عبِعيخ  ِبعَز١و 63



ِمَٛ  بابل

 عٍّٟ

 2020-9-7يٟ  3329ثبثً . و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍعٍَٛ االَٔب١ٔخ . اٌعلك 

64 

 هستنصرٌت

 ِٕبلشخ

 ِبعَز١و

 عؼٛا

االٍييزّزب  ثبٌؾ١ييبح ٚعجلزييٗ ثمييٛح االهاكح ٌييلٜ ؽبٌجييبد لَييُ ه٠ييبع االؽفييبي . عبِعييخ 

-13. ٠يَٛ إٌّبلشيخ .2020-9-24ييٟ  262و٠خ. و١ٍخ اٌزوث١خ االٍبٍي١خ. اٌعيلك اٌَّزٕظ

 ر : اٌطبٌجخ : ا٠ّبْ عجل هللا اثؾ١ذ10-2020

65 

 هستنصرٌت

 ِٕبلشخ

 ِبعَز١و

 عؼٛا

أؽييلاس اٌؾ١ييبح اٌؼييبغطخ ٚعجلزٙييب ثييبٌزؾىُ ثبٌييناد ٌييلٜ اٌّوشييل٠ٓ اٌزوثيي١٠ٛٓ . عبِعييخ 

-18. ٠يَٛ إٌّبلشيخ .2020-9-28يٟ   264ٌعلك  اٌَّزٕظو٠خ. و١ٍخ اٌزوث١خ االٍب١ٍخ. ا

 ر : اٌطبٌجخ : ؽٛهاء ٌط١ف و١ُ ع10-2020ْٛ

66 

 دٌالى

 ِٕبلشخ

 كوزٛهاٖ

 عؼٛا

ٚعجلزٙييب ثييبٌزعج١و االٔفعييبٌٟ ٚاٌزفى١ييو اٌّزفييزؼ ٌييلٜ ؽٍجييخ اٌغبِعييخ . عبِعييخ  إٌٍٛييزبٌغ١ب

-27. ٠َٛ إٌّبلشخ .2020-10-6يٟ   7260ك٠بٌٝ. و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍعٍَٛ االَٔب١ٔخ. اٌعلك  

 ر : اٌطبٌجخ : لج١ٍخ اثوا١ُ٘ ؽ10-2020َٓ

67 

 كربالء

 ِٕبلشخ

 ِبعَز١و

 عؼٛا

اٌٙغييِٟٛ ثلالٌييخ ا١ٌمظييخ اٌعم١ٍييخ ٚاٌزفى١ييو اال٠غييبثٟ ٌييلٜ اٌزٕجييإ ثَّييزٜٛ االكاء اٌّٙييبهٞ 

العجٟ ويوح اٌميلَ اٌشيجبة . عبِعيخ ويوثجء. و١ٍيخ اٌزوث١يخ اٌجل١ٔيخ ٚعٍيَٛ اٌو٠بػيخ. اٌعيلك  

ر : اٌطبٌيييت : عجيييل اٌوػيييب عجيييل 2020-11-3. ٠يييَٛ إٌّبلشيييخ .2020-9-30ييييٟ  354

 اٌّؾَٓ عج١ل

68 

 كربالء

 ِٕبلشخ

 ِبعَز١و

 ِشوف

ٚعجلزٙيب ثيبٌٛعٟ االٔفعيبٌٟ ٌيلٜ ِعٍّيٟ اٌّيلاهً االثزلائ١يخ ِٚعٍّزٙيب ييٟ  ؽّب٠خ اٌيناد

. ٠يييَٛ 2020-11-1ييييٟ  1121ِل٠ٕيييخ ويييوثجء. و١ٍيييخ اٌزوث١يييخ ٌٍعٍيييَٛ االَٔيييب١ٔخ. اٌعيييلك  

 ر : اٌطبٌت : أؽّل ِٛؽبْ رِٛب2020ْ-11-16إٌّبلشخ .

69 

 كربالء

هئ١َب 

الواه 

ِٛػٛ  

 ِبعَز١و

ثبٌٛعٟ االٔفعبٌٟ ٚا١ٌمظخ اٌعم١ٍخ ٌلٜ  ٌجعجيٟ ويوح اٌميلَ اٌشيجبة ؽّب٠خ اٌناد ٚعجلزٙب 

يٟ ِؾبيظبد اٌفواد االٍٚؾ. . عبِعخ ويوثجء . و١ٍيخ اٌزوث١يخ اٌجل١ٔيخ ٚعٍيَٛ اٌو٠بػيخ . 

 2020-11-1يٟ  403اٌعلك 

71 

 كربالء

هئ١َب 

الواه 

ِٛػٛ  

 ِبعَز١و

و اال٠غيبثٟ ٌيلٜ  ٌجعجيٟ ويوح اعزجبه اٌناد اٌو٠بػ١خ ٚعجلزٙب ثبٌز١ّىٓ إٌفَيٟ ٚاٌزفى١ي

اٌملَ اٌشجبة يٟ ِؾبيظبد اٌفواد االٍٚؾ. . عبِعخ ووثجء . و١ٍخ اٌزوث١خ اٌجل١ٔخ ٚعٍيَٛ 

 2020-11-1يٟ  402اٌو٠بػخ . اٌعلك 

71 

 كربالء

 ِٕبلشخ

 ِبعَز١و

 هئ١َب

اٌزفبعً اٌوِيٞ ٚعجلزٗ ثبألٔظّخ اٌزّض١ٍ١خ ٌلٜ ِلهٍٟ ِووي ِؾبيظخ ويوثجء. عبِعيخ 

ر.: اٌطبٌجيخ: 2020-12-9ر. ٠يَٛ إٌّبلشيخ .2020-11-19ر يٟ .1255جء.  اٌعلك .ووث

 ع١ٍبء ؽ١َٓ اٍّبع١ً اٌظبيٟ

72 

 قادسٍت

 ِٕبلشخ

 ِبعَز١و

 عؼٛا

اٌّعويخ االفجل١خ ٌلٜ ِٛظفٟ كٚائو اٌلٌٚخ . عبِعخ  ءشقظٕخ اٌٍَطخ ٚعجلزٙب ثّب ٚها

ر : 2020-12-14. ٠َٛ إٌّبلشخ .2020-11-4يٟ  3102اٌمبك١ٍخ. و١ٍخ ا٢كاة. اٌعلك  

 اٌطبٌجخ : ى٠ٕت دمحم ؽّيح

73 

 كربالء

 ِٕبلشخ

 ِبعَز١و

 هئ١َب

ِؾبيظيبد اٌزٕظ١ُ اٌنارٟ ٚعجلزٗ ثبٌزٛعٗ اال٠غبثٟ ٌيلٜ ا١ٌٚيبء اِيٛه اؽفيبي اٌزٛؽيل ييٟ 

-2-8ييٟ  1401اٌفواد االٍٚؾ . عبِعخ ووثجء. و١ٍيخ اٌزوث١يخ ٌٍعٍيَٛ االَٔيب١ٔخ. اٌعيلك  

 ر : اٌطبٌجخ : ى٘واء هٍٛي عط١خ2020-12-27. ٠َٛ إٌّبلشخ .2020

74 

 هستنصرٌت

 ِٕبلشخ

 ِبعَز١و

 عؼٛا

عبِعيخ اٌزٛلع اال٠غبثٟ ٚعجلزٗ ثأٍب١ٌت اكاهح اٌؾ١بح ٌلٜ ؽبٌجبد لَيُ ه٠يبع االؽفيبي. 

-5-25. ٠َٛ إٌّبلشيخ .2021-5-6يٟ  314اٌَّزٕظو٠خ. و١ٍخ اٌزوث١خ االٍب١ٍخ. اٌعلك  

 ر : اٌطبٌجخ : هًٍ طجبػ ٔغ١ت2021

75 

 دٌالى

 ِٕبلشخ

 ِبعَز١و

 هئ١َب

االٔب١ٔخ اٌعمج١ٔخ ٚعجلزٙب ثزؾم١ك اال٘لاف ٌلٜ ؽٍجخ اٌغبِعخ. عبِعخ ك٠بٌٝ. و١ٍخ اٌزوث١خ 

ر : اٌطبٌت : 2021-6-1. ٠َٛ إٌّبلشخ .2021-5-10يٟ  4328ك  ٌٍعٍَٛ االَٔب١ٔخ. اٌعل

 ِإ٠ل ٘بشُ ثٍٙٛي اٌلٚهٞ



76 

 بابل

 ِبعَز١و

ِمَٛ 

 عٍّٟ

ر يييٟ 190اثواوَيي١ب اٌىييجَ ٚعجلزٙييب ثزشييزذ االٔزجييبٖ ٌييلٜ اٌزج١ِيين ثطييٟء اٌييزعٍُ  اٌعييلك .

 ر2021/ؽي٠واْ/10.

77 

 بابل

 ِبعَز١و

ِمَٛ 

 عٍّٟ

اٌزفبٚع االعزّبعٟ ٚعجلزيٗ ثيبٌّٕطك اٌعيبؽفٟ ٌيلٜ اٌّوشيل٠ٓ اٌزوثي١٠ٛٓ ييٟ ِؾبيظيخ 

 . 2021-6-21يٟ  5727ثبثً. عبِعخ ثبثً. و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍعٍَٛ االَٔب١ٔخ. اٌعلك  

78 

 بابل

 كوزٛهاٖ

ِمَٛ 

 عٍّٟ

االطواه عٍٝ اٌؾ١يبح ٚإٌّبعيخ اٌفىو٠يخ ٚعجلزّٙيب ثبألٍيٍٛة اٌّعوييٟ رؾّيً اٌغّيٛع 

-7-421ييٟ  5957ؽٍجخ اٌغبِعخ. عبِعخ ثبثً. و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍعٍَٛ االَٔب١ٔخ. اٌعلك   ٌلٜ

 . اٌطبٌت : عجبً ٔٛػ2021

79 

 الوىصل

 ِبعَز١و

ِمَٛ 

 عٍّٟ

اٌعغي إٌفَٟ ٚعجلزٗ ثبٌزق١ً ٌلٜ ؽٍجخ عبِعخ اٌّٛطً. عبِعخ اٌّٛطً. و١ٍيخ اٌزوث١يخ 

  .2021-اة  -3يٟ  2996ٌٍعٍَٛ االَٔب١ٔخ. اٌعلك  

81 

 هستنصرٌت

 ِبعَز١و

ِمَٛ 

 عٍّٟ

إٌمل اٌّلهن ٚعجلزٗ ثا٠ناء اٌناد ٌلٜ اٌشجبة. عبِعخ اٌَّزٕظيو٠خ. و١ٍيخ ا٢كاة. اٌعيلك  

 . 2021-اة  -17يٟ  767

81 

 كربالء

 ِٕبلشخ

 ِبعَز١و

 ِشوف

اٌظٛهح اٌن١ٕ٘خ .اال٠غبث١خ اٌٍَج١خر ٚعجلزٙب ثزفؼ١جد اٌَعبكح ٌلٜ اٌيٚعبد اٌّعٕفبد 

ر ييٟ 1115ِؾبيظخ اٌل٠ٛا١ٔخ . لَُ اٌعٍَٛ اٌزوث٠ٛخ ٚإٌف١َخ  عبِعخ ويوثجء. اٌعيلك .يٟ 

 ر.: اٌطبٌجخ: ٔٛه وو٠ُ ٘جي اٌز2021ّٟ١ّ-9-8ر. ٠َٛ إٌّبلشخ .23-8-2021.

82 

 كربالء

 ِٕبلشخ

 ِبعَز١و

 هئ١َب

لَيُ  ٚعجلزٙب ثبالٔغّبً االوبك٠ّٟ ٌلٜ أعؼبء ا١ٌٙئخ اٌزله٠َي١خ. خاٌشقظ١خ اٌىبه٠ي١ِ

ر. ٠يييَٛ 2021-9-15ر ييييٟ .1258اٌعٍيييَٛ اٌزوث٠ٛيييخ ٚإٌفَييي١خ  عبِعيييخ ويييوثجء. اٌعيييلك .

 ر.: اٌطبٌت: ؽَبَ أؽّل عجبً دمحم2021-10-12إٌّبلشخ .

83 

 كربالء

ِشوف 

 ِبعَز١و

 -اٌٍَجٟر ٚعجلزّٙب ثٕٛعب اٌّبٚهاء اٌّعويخ االثلاع١خ .اٌنار١خ-اٌزغٛي اٌعمٍٟ .اال٠غبثٟ

االٍزبم اٌغبِعٟ لَُ اٌعٍَٛ اٌزوث٠ٛخ ٚإٌف١َخ  عبِعخ ووثجء. اٌعلك اٌّٛلف١خر ٌلٜ 

ر.: اٌطبٌجخ: يوكًٚ ِٙلٞ 2021-10-21ر. ٠َٛ إٌّبلشخ .2021-9-13ر يٟ .1236.

 ٘بشُ

84 

 كربالء

 ِٕبلشخ

 ِبعَز١و

 هئ١َب

اٌشقظ١خ اٌّفغٛعخ ٚعجلزٙب اٌلٚعّبر١خ اٌل١ٕ٠خ ٌلٜ ؽٍجخ اٌغبِعخ لَُ اٌعٍَٛ اٌزوث٠ٛخ 

-11-22ر. ٠َٛ إٌّبلشخ .2021-10-25ر يٟ .1450ٚإٌف١َخ عبِعخ ووثجء. اٌعلك .

 ر.: اٌطبٌت: ؽ١َٓ عبثو عٍٟ عبه2021ٞ

85 

 كربالء

 ِٕبلشخ

 ِبعَز١و

 هئ١َب

اٌؾٛاعي إٌف١َخ ٚعجلزٙب ثبالٍزٙٛاء ٌلٜ ؽٍجخ اٌلهاٍبد اٌع١ٍب لَُ اٌعٍَٛ اٌزوث٠ٛخ 

-11-28ر. ٠َٛ إٌّبلشخ .2021-10-31يٟ . ر7503ٚإٌف١َخ عبِعخ ووثجء. اٌعلك .

 ر.: اٌطبٌت: دمحم عجل اٌوؽّٓ ؽج١ت2021

86 

 بابل

 ِبعَز١و

ِمَٛ 

 عٍّٟ

يبع١ٍخ ثؤبِظ رله٠جٟ لبئُ عٍٝ ٔظو٠خ اٌل٠ٕب١ِخ اٌَجج١خ يٟ ففغ ثعغ االػطواثبد 

األٍب١ٍخ. اٌزٟ ٠عبٟٔ ِٕٙب االؽفبي اٌّظبث١ٓ ثط١ف اٌزٛؽل. عبِعخ ثبثً : و١ٍخ اٌزوث١خ 

 .2021-رشو٠ٓ اٌضبٟٔ  -21يٟ  486اٌعلك  

87 

 كربالء

 ِٕبلشخ

 ِبعَز١و

 ِشوف

طوا  اٌٙلف ٚعجلزٗ ثّٕطٟ اٌّيياط اال٠غيبثٟ اٌَيٍجٟ ٌيلٜ ؽٍجيخ اٌلهاٍيبد اٌع١ٍيب ييٟ 

. 2020-12-1ييٟ  1800عبِعبد اٌفواد االٍٚؾ. و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍعٍَٛ االَٔب١ٔخ. اٌعيلك  

 ر : اٌطبٌت : ى٠ٕت عٍٟ عجل اٌؾ2021ٓ١َ-12-٠20َٛ إٌّبلشخ .

88 

 ذي قار

 ِٕبلشخ

 ِبعَز١و

 هئ١َب

اٌَيي١طوح اٌَييٍٛو١خ اٌّلهوييخ ٚعجلزٙييب ثبٌٕييلَ اٌّييٛلفٟ ٌييلٜ ؽٍجييخ عبِعييخ مٞ لييبه. و١ٍييخ 

ر. ٠يَٛ 2021-12-12ر ييٟ .1349اٌزوث١خ ٌٍعٍيَٛ االَٔيب١ٔخ ييٟ عبِعيخ مٞ ليبه. اٌعيلك .

 عبكي علٔبْر.: اٌطبٌجخ: ؽ١ٕٓ 2022-1-4إٌّبلشخ .

اٌىفبءح اٌٍغ٠ٛخ ٚعجلزٙب ثبٌّٙبهاد اٌزى١ف١خ ٌيلٜ اٌزجِينح اٌّؼيطوث١ٓ ٍيٍٛو١ب ٚأفعب١ٌيب.  ِٕبلشخ 89



 ِبعَز١و بابل

 هئ١َب

ر. ٠ييَٛ 2021-12-30ر يييٟ .12879و١ٍييخ اٌزوث١ييخ االٍبٍيي١خ يييٟ عبِعييخ ثبثييً. اٌعييلك .

 ر.: اٌطبٌجخ: صٕبء َِٕٟ عجبً ؽّٛك2022-1-20إٌّبلشخ .
 


