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 الوظائف التي شغليا :           -

 إلى -من  مكان العمل الوظيفة ت
 2002-2002 وليت اللاهىن  دسجيلالمذًش  9

 2002 حامعت دًالى مذًش مشهض الدعلم وإلاسؼاد 0

 2022 وليت اللاهىن  املشهضيت إلامخداهيتسبيغ اللجىت  3

والذساظاث معاون العميذ للؽؤون العلميت  2

 العليا

وليت اللاهىن والعلىم 

 العياظيت
2020-2022 

 عميذ وليت  2
وليت اللاهىن والعلىم 

 العياظيت
 أالنولحذ  -2022

 وليت اليرمىن الجامعت ممثل الىصاسة في وليت اليرمىن الجامعت  6

الىصاسي  ألامش بمىحب 

املشكم 

 3/20/2022في2214

 ولحذ أالن -2022

 للجامعت في مشهض الذساظاث الخخصصيت  7
ً
ممثال

 بين الحىصة والجامعت
 وليت اللاهىن 

بمىحب ألامش املشكم 

في  24305

22/22/2022 

ممثال عً حامعخىا في مشهض الذساظاث  8

 الخخصصيت بين الحىصة والجامعت 
 سباظت حامعت دًالى

في  24305ػ/د 

22/22/2022  

 
 أللجان التي شغليا : -

 إلى –من  مكان العمل اللجنة  ت

 حامعت دًالى إلامخداهيتعضى اللجان  9
خمغ ظىىاث 

 مخفاوجت

 2003 – 2001 وليت التربيت ألاظاظيت عضى لجىت الخعضيذ 0

 2022 وليت اللاهىن  املشهضيت إلامخداهيتسبيغ اللجىت  3

 2021-2022 حامعت دًالى  سبيغ لجىت الاظدثماس  2

 2021 حامعت دًالى  سبيغ لجىت جدليل الععاءاث  2

 
 فييا :  الجامعات  التي قـام بالتدريس -

 الى –من   الكلية  الجامعة  ت
 2002-2664 التربيت حامعت دًالى 9



 2001-2002 اللاهىن  حامعت دًالى 0

 2003-2001 ألاظاظيتالتربيت  حامعت دًالى 3

 2006-2003 اللاهىن  حامعت هىيه 2

 اللاهىن وليت  حامعت دًالى 2

 والعلىم العياظيت 
 نلا لحذ  -2006

 
 المقررات الدراسية التي قـام بتدريسيا : -

 
 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت
 2002-2664 تربيتالأظغ  الخاسيخ  التربيت  دًالى  -9

 2002-2664 مذخل علم الاحخماع العلىم التربىيت التربيت  دًالى  -0

 2001-2666 علم إلاحشام اللاهىن  اللاهىن  دًالى  -3

 2003-2001 العلمي بدثالمىهج  عذة أكعام التربيت ألاظاظيت دًالى  -2

 2006-2003 عامالعلىباث ال  اللاهىن  هىيه -2

والعلىم  اللاهىن  دًالى -6

 العياظيت

 علم إلاحشام  اللاهىن 
 لحذ أالن -2006

 

 البحوث العلمية التي قـام بنشرىا في المجالت العلمية : -

 السنة رقم العدد عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت

 2000 4 الىظشيت في علم الاحخماع العشاق مجلت دًالى 9

 2002 2 ألاظشة والخىميت الاحخماعيت العشاق مجلت اليرمىن 0

 العشاق مجلت اليرمىن 3
الىصمت الاحخماعيت وظاهشة العىدة إلى 

 الجشيمت
4 2002 

 العشاق مجلت الفخذ 2
الالتزام واملخالفت ملعاًير املجخمع في العشاق 

 بعذ انهياس العلعت
22 2002 

 العشاق مجلت الفخذ 2
العذالت وجعبيم اللاهىن في مىظىس علم 

 الاحخماع
21 2002 

 العشاق مجلت الفخذ 6
إلاحشامي بين الىظشياث العلميت العلىن 

 والخفعير إلاظالمي
22 2003 

 العشاق مجلت هىيه 7
دساظت في العالكت بين  –ألامً الاحخماعي 

 املؤظعاث الاحخماعيت واملؤظعاث ألامىيت
5 2005 



مجلت املؤجمش العلمي ألاول  8

 لجامعت دًالى
 حىىح إلاخذار وإحشاءاث مداهماتهم العشاق

22-21 

واهىن 

 ألاول 

2006 

مجلت العلىم اللاهىهيت  9

 والعياظيت
 2022 2 العىف ألاظشي وأزشه على حىىح إلاخذار العشاق

مجلت املؤجمش العىىي الثاوي  92

 عؽش
 ألاظاليب الحذًثت في الخدليم إلاداسي  مصش

5-20 

 أًلىل 
2022 

 ألاسدن مؤجمش حامعت الضسكاء 99
املعشفت  واظتراجيجيتجعىس الخعليم العالي 

 العشاق همىرحا –

21-23 

 هيعان
2022 

مجلت العلىم اللاهىهيت  90

 والعياظيت
 العشاق

املعشفت  واظتراجيجيتجعىس الخعليم العالي 

 العشاق همىرحا –
2 2022 

 العشاق  إلاوعاهيتمجلت دًالى للبدىر  93

مظاهش الفعاد في بعض مؤظعاث الذولت 

العشاكيت العياكاث والعىامل وظبل 

 ججاوصها

2263 2021 

مجلت الجمعيت العشاكيت للعلىم  92

 التربىيت والىفعيت
 العشاق

الاهثروبىلىحيا  وحشابم إلابادة الجماعيت 

 اللضيت ألاسميييت أهمىرحا
21/2312 2021 

مجلغ سباظت الىصساء / بيذ  92

 الحىمت
 العشاق

العياظت اللاهىهيت لألخىال الشخصيت 

ملذي مىاهبت العشاكيت دساظت جدليليت 

 الدؽشيع لخغير املجخمع

222 2021 

مجلت العلىم اللاهىهيت  96

 والعياظيت
 العشاق 

دوس خذماث الاجصال )الاهترهذ( في جعىيش 

 الخعليم العالي 

 ألاول 

املجلذ 

 الثالث 

2021 

 التي شارك فييا :الخارجية  المؤتمرات والندوات العلمية والورش   -

 المشاركةنوع  مكان االنعقاد العنوان ت
 حضور ( –)بحث 

 السنة

 والخىميت إلاداسةدوس الخذمت املذهيت في  9
اململىت –مذًىت واصابالهيا 

 املغشبيت
 2022 مؽاسن

اظتراجيجياث الخعليم العالي وجخعيغ املىاسد  0

 البؽشيت

اململىت  –الجامعت الهاؼميت 

 ألاسدهيت
 2022 مؽاسن

 2022 مؽاسن حمهىسيت مصش العشبيت الشؼيذة وبىاء دولت املؤظعاث إلاداسة 3

          ي في العالم العشبي الىظام اللاهىو صالحا 2

 الفشص ( -) الخدذًاث 
 2022 مؽاسهت الهاؼميت  ألاسدهيتاململىت 

 
  



 ( : شيادات تقديرية /اإلبداعات أو النشاطات التي حصل فييا على )جوائز   -
 

 اليؽاط أو  إلابذاعهىع  ث

 حابضة 

ؼهادة 

 جلذًشيت

 

 العىت الجهت املاهدت

2 
For development of the Arabic 

Language Open Learning Program 

Certificate 

of 

Appreciatio

n  

St Clements university- United 

Kingdom 
2008 

 مؽاسهت في مىخذي املابذة املعخذًشة 2
ؼهادة 

 مؽاسهت

اململىت املغشبيت املىظمت –واصابالهيا 

 إلاداسيتالعشبيت للخىميت 
2022 

2 
مؽاسهت في فعالياث املؤجمش العشبي 

 ألاول 

ؼهادة 

 مؽاسهت

 ألاسدهيتاململىت –الجامعت الهاؼميت 

الهاؼميت /املىظمت العشبيت للخىميت 

 إلاداسيت

2022 

1 
مؽاسهت في فعالياث املؤجمش العىىي 

 الثاوي عؽش

ؼهادة 

 مؽاسهت

حمهىسيت مصش العشبيت   –اللاهشة 

 إلاداسيتاملىظمت العشبيت للخىميت 
2022 

2 
مؽاسهت في الىسؼت الخذسيبيت خىل 

 العيادة اللاهىهيت في ولياث اللاهىن 

ؼهادة 

 مؽاسهت
 2022 بشهامج العذالت في مخىاول الجميع

3 
مؽاسهت في الىسؼت الخذسيبيت خىل 

 ولياث اللاهىن العيادة اللاهىهيت في 

ؼهادة 

 مؽاسهت
 2022 بشهامج العذالت في مخىاول الجميع

4 
Participation in the empowering 

women economically conference 

Participatio

n 

certificatio

n 

Erbil_ Iraq 2011 

5 

Participation in the reginal 

conference for law educational 

system in the Arab world 

Participatio

n 

certificatio

n 

The union of the Arab universities_ 

protection program _ advanced 

johns Hopkins _ international 

studies school 

2012 

6 

 

Certificate of appreciation in 

USAID Iraq access to quctice 

program and the international law 

Participatio

n 

certificatio

USAID for the America people 2012 



students association n 

20 

 العابع املؤجمش في الفاعلت املؽاسهت

 للعلىم التربيت وليت جليمه الزي

 الاوعاهيت

 ؼهادة

 جلذًشيت

 2022 الاوعاهيت للعلىم التربيت وليت

22 

مؽاسهت في الحللت الىلاؼيت املىظعت 

) املبادا ألاظاظيت  واملىظىمت 

الظخلالليت الجامعاث , وأهميت 

الاظخلالليت في ظل مععياث املشخلت 

 الحاليت (  

ؼهادة 

 جلذًشيت
 2021 عمادة وليت الهىذظت / حامعت دًالى

22 

الىذوة العلميت  أعمالمؽاسهت في 

للعم الذساظاث الاحخماعيت في بيذ 

 الحىمت املىظىمت ) اللاهىن واملجخمع ( 

ؼهادة 

 جلذًشيت 
 2021 كعم الذساظاث الاحخماعيت 

22 

ؤجمش الشابع املفي  عضى اللجىت العلميت

الجامعت  إلاظالميتعؽش لليليت 

واملىظىم ب ) اللاهىن سهيزة لبىاء 

 مجخمع امً ومخلذم(

ؼهادة 

 جلذًشيت 
 2022 الجامعت  إلاظالميتاليليت 

21 
الىذوة املىظىمت  أعمالاملؽاسهت في 

 )املصادس البذًلت لخمىيل الجامعاث( 

ؼهادة 

 جلذًشيت 
 عمادة وليت الهىذظت / حامعت دًالى 

2022 

 

22 

املعاهمت الفعالت والىبيرة في جلبيت هذاء 

املشحعيت الشؼيذة والذفاع عً اسض 

 وجشاب العشاق وملذظاجه 

ؼهادة 

 جلذًشيت
 2022 هيئت الخعليم الخلني

23 

خىل الاداسة الحذًثت دوسة افاق الابذاع 

-24للفترة مً  وجعىس الفىش الاداسي 

22/1 /2023 

 2023 ؼهادة مً الاوادًميت الامشيىيت ؼهادة دوليت

24 

 الحذًثت الاداسة خىل  الابذاع افاق دوسة

-24 مً للفترة الاداسي  الفىش وجعىس 

22/1 /2023 

 2023 للخذسيبؼهادة الاوادًميت العشبيت  دوليت ؼهادة

25 

خىل الاداسة الحذًثت دوسة افاق الابذاع 

-24للفترة مً  وجعىس الفىش الاداسي 

22/1 /2023 

 2023 اململىت املخدذة  G.A.T.C ؼهادة دوليت

26 

خىل الاداسة الحذًثت دوسة افاق الابذاع 

-24للفترة مً  وجعىس الفىش الاداسي 

22/1 /2023 

 ؼهادة دوليت
افاق الابذاع للخذسيب والخىميت البؽشيت 

 والخعىيش الاداسي 
2023 

20 
جثميىا لجهىدهم الاظخثىابيت مً احل 

وؽش سوح املدبت والعالم والىبام في 

ؼهادة 

 جلذًشيت
 2024 ظفاسة العالم في حمهىسيت العشاق



مدافظت دًالى مً خالل جىاصلىم مع 

وافت الؽشابذ مً احل العالم 

 املجخمعي

22 

املؽاسهت في املؤجمش العلمي الثالث 

للعم الخذمت الاحخماعيت املىظىم 

)هجشة الؽباب العشاقي: صشاع البلاء 

 والضياع(

ؼهادة 

 مؽاسهت
 2024 حامعت بغذاد/ وليت التربيت للبىاث

22 

Participation in "The 

Decentralization Discussions and 

its Importance to the Society" 

Certificate 

of 

Participatio

n 

Governance Strengthening Project 2024 

 

 . كتب الشكر -

 رقم وتاريخ الكتاب  الجهة المانحة كتاب شكر النشاط أو اإلبداعنوع  ت

الجهىد املبزولت في لجىت عمذاء ولياث  9

 اللاهىن 
 ؼىش وجلذًش

وصيش الخعليم العالي والبدث 

 العلمي

في  2002

23/3/2022 

الجهىد املبزولت في أداء واحباجىم بيل  0

 جفاوي وإخالص
 مجلغ الىىاب العشاقي ؼىش وجلذًش

في  536

20/20/2021 

مجلت ) العلىم اللاهىهيت   إهذاءعً  3

 العياظيت (
 مجلغ اللضاء ألاعلى ؼىش وجلذًش

في  2022

2/22/2022 

 عً املؽاسهت املخميزة في أهجاح مهشحان  2

 الثالث () الغذًش العاملي 
 العخبت العلىيت امللذظت ؼىش وجلذًش

26-  

22/20/2021 

الجهىد املبزولت في اظخلبال فشيم عمل  2

 الذساظاث الاحخماعيت
 بيذ الحىمت ؼىش وجلذًش

في  2/2064

22/3/2021 

الجهىد املبزولت في املؤجمش الخاص  6

 بالعالكت بين البيئت وإلاوعان واملجخمع
 ؼىش وجلذًش

العام لألدباء الاجداد 

 والىخاب في العشق 

في  61

2/20/2021 

7 
الجهىد املبزولت  مً احل وؽش الثلافت 

والىعي اللاهىوي  ولخىاصىم بالبىاء مً 

 احل عشاق الجميع

 20/1/2021 هلابت املدامين العشاكيين ؼىش وجلذًش

الجهىد املبزولت والحضىس املخميز  8

 للمؤجمش الىظني الاول 
 2023 مدافظت دًالى مجلغ ؼىش وجلذًش

الجهىد املبزولت مً كبلىم لخذمت  9

 وما جلذمىه مً 
ً
 وؼعبا

ً
العشاق اسضا

 2023 مجلغ مدافظت دًالى ؼىش وجلذًش



جضحياث إلداء واحباجىم الىظىيت 

 امللذظت

92 
لجهىد املبزولت مً احل دعم املؤجمش ا

 وإهجاخه خذمخا لبىاء ودعم للحؽذ

 امللذط

 3/2022 املدامين العشاكيينهلابت  ؼىش وجلذًش

الجهىد املبزولت في جلذًم الذعم  99

 اللىحعتي ملىدعبي املذًشيت
 ؼىش وجلذًش

/  امليؽآثمذًشيت خماًت 

 دًالى

2/22/2322/2112 

 25/3/2022في 

90 

الجهىد املبزولت في الخعاون املثمش 

واملخميز وحعهيل مهمت فشيم العمل 

الخاص بئللاء مداضشاث في ألامً 

الىكاةي والخدصين ألامني والعالمت 

 العامت

 مذًشيت ؼشظت مدافظت دًالى ؼىش وجلذًش
في  2052

25/2/2023 

الجهىد املخلصت في أهجاح الامخداهاث  93

 النهابيت
 سبيغ حامعت دًالى ؼىش وجلذًش

في  2210

22/22/2002 

الجهىد املبزولت في جىظيم وإعذاد  92

 اظخماساث الخلذًم للجامعاث
 سبيغ حامعت دًالى وجلذًشؼىش 

في  3264

21/6/2002 

 سبيغ حامعت دًالى ؼىش وجلذًش الجهىد املخميزة في اللجىت إلامخداهيت 92
في  22212

22/6/2022 

 سبيغ حامعت دًالى ؼىش وجلذًش الجهىد املخميزة في نهاًت العام الذساس ي 96
في  20350

25/4/2022 

الجهىد املبزولت في أداء اللجان  97

 إلامخداهيت
 سبيغ حامعت دًالى ؼىش وجلذًش

في  22163

20/20/2022 

الجهىد املبزولت في أداء العمل في لجىت  98

 الدعىين
 سبيغ حامعت دًالى ؼىش وجلذًش

في  23235

2/22/2022 

الجهىد املبزولت في أهجاح املؤجمش العلمي  99

 الثاوي ليليت اللاهىن 
 سبيغ حامعت دًالى ؼىش وجلذًش

 في 6032

22/3/2022 

الجهىد املبزولت واملخميزة في اهجاص  02

 املىاصهت بالجامعت
 سبيغ حامعت دًالى ؼىش وجلذًش

في  22253

20/6/2022 

الجهىد املبزولت واملخميزة في مخابعت  09

 امخداهاث وليت اليرمىن الجامعت
 سبيغ حامعت دًالى ؼىش وجلذًش

في  23225

20/20/2022 

 سبيغ حامعت دًالى ؼىش وجلذًش مجلغ اليليتالجهىد املبزولت في  00
في  2122

22/1/2022 

 سبيغ حامعت دًالى ؼىش وجلذًش الجهىد املبزولت في اللجان إلامخداهيت 03

في  3022

25/1/2022 

 



 سبيغ حامعت دًالى ؼىش وجلذًش الجهىد املبزولت في مجلغ الجامعت 02
في  4152

26/2/2022 

 سبيغ حامعت دًالى ؼىش وجلذًش واملخميزة في ًىم العلمالجهىد املبزولت  02
في  5224

20/2/2022 

06 
الجهىد املبزولت في خضىس اليؽاط 

الزي أكامه كعم ضمان الجىدة وألاداء 

 الجامعي

 حامعت دًالى سبيغ ؼىش وجلذًش
في  23031

2/22/2021 

 حامعت دًالى سبيغ ؼىش وجلذًش الجهىد املخميزة في العمل 07
في  6266

21/3/2022 

ت  08 الجهىد املبزولت في اللجىت الخدضيًر

 لبيذ الحىمت
 حامعت دًالى سبيغ ؼىش وجلذًش

في  22602

22/5/2021 

الجهىد املبزولت في لجىت جدليل  09

 الععاءاث
 حامعت دًالى سبيغ ؼىش وجلذًش

في  2164

25/2/2021 

 حامعت دًالى سبيغ ؼىش وجلذًش الجهىد املبزولت في اهجاص أعمال اليليت 32
في  2221

25/2/2021 

39 

للجهىد املبزولت  مً كبلىم في أعذاد 

مؽشوع حعليماث هييل عمل عضى 

الهيئت الخذسيعيت امللترح مً كبل مىخب 

الخذماث العلميت والاظدؽاسيت في وليت 

 اللاهىن والعلىم العياظيت

 حامعت دًالى سبيغ ؼىش وجلذًش
في  22241

2/5/2022 

  الجهىد املبزولت في ألاؼشاف على جىفيز  30

 ) ظشيم وليت الهىذظت (
 حامعت دًالى سبيغ ؼىش وجلذًش

في  2022

22/2/2022 

33 

الجهىد املبزولت في املؽاسهت للخذسيب 

على العالح وبعض مهاساث الذفاع عً 

الىفغ لذعم ألاحهضة ألامىيت والحؽذ 

 الؽعبي

 سبيغ حامعت دًالى ؼىش وجلذًش
في  22215

22/6/2022 

الجهىد املبزولت واملميزة في أداء إلاعمال  32

 املىولت أليىم
 سبيغ حامعت دًالى ؼىش وجلذًش

في  25226

20/22/2022 

الجهىد املبزولت في املجالين العلمي  32

 ت حامعت دًالىوإلاداسي في خذم
 سبيغ حامعت دًالى ؼىش وجلذًش

ط في  262

25/2/2023 

في اداء الاعمال املىولت الجهىد املبزولت  36

 اليىم
 سبيغ حامعت دًالى ؼىش وجلذًش

في  2422

20/2/2023 

الجهىد املبزولت في اداء الاعمال املىولت  37

 اليىم
 سبيغ حامعت دًالى ؼىش وجلذًش

في  2066

3/1/2023 



الجهىد املبزولت في اداء الاعمال املىولت  38

 اليىم
 سبيغ حامعت دًالى ؼىش وجلذًش

في  20560

23/5/2023 

لجهىد املبزولت في اهجاص مؽشوع ملعب ا 39

 اليليت
 سبيغ حامعت دًالى ؼىش وجلذًش

في  1415

26/2/2024 

الجهىد املبزولت في اداء الاعمال املىولت  22

 اليىم
 سبيغ حامعت دًالى ؼىش وجلذًش

في  2226

2/2/2024 

عمل لجىت  أهجاحالجهىد املبزولت في  29

اث  املؽتًر
 وجلذًشؼىش 

عمادة وليت اللاهىن / 

 حامعت دًالى

في  322

22/22/2002 

الجهىد املبزولت في إهجاح عمل لجىت  20

اث  املؽتًر
 ؼىش وجلذًش

عمادة وليت اللاهىن والعلىم 

 العياظيت/ حامعت دًالى

في  226

23/22/2002 

الجهىد املبزولت في عمل اللجىت  23

 إلامخداهيت
 ؼىش وجلذًش

اللاهىن / عمادة وليت 

 دًالى حامعت

في  24

22/22/2002 

 ؼىش وجلذًش الجهىد املخميزة في العمل 22
عمادة وليت التربيت / حامعت 

 دًالى

في  1433

5/6/2002 

الجهىد املبزولت في ملابلت العلبت  22

 املخلذمين للذساظاث املعابيت
 ؼىش وجلذًش

عمادة وليت اللاهىن / 

 حامعت دًالى

في  20

22/22/2002 

الجهىد املبزولت في خذمت املعيرة  26

 العلميت
 ؼىش وجلذًش

عمادة وليت اللاهىن / 

 حامعت دًالى

في  2052

22/5/2001 

الجهىد املبزولت في أهجاح املؤجمش العلمي  27

 ألاول لجامعت دًالى
 ؼىش وجلذًش

عمادة وليت اللاهىن والعلىم 

 العياظيت/ حامعت دًالى

في  2161

26/22/2006 

الجهىد الاظخثىابيت املبزولت في لجىت  28

 إلاسؼاد والدعليم
 عمادة وليت التربيت ألاظاظيت ؼىش وجلذًش

في  2212

22/6/2002 

 عمادة وليت التربيت ألاظاظيت ؼىش وجلذًش الجهىد املبزولت في اللجىت إلامخداهيت 29
في  666

25/4/2003 

 عً إهذاء العذد ألاول مً مجلت 22

 ) أصذاء ظياظيت (
 ؼىش وجلذًش

حامعت دًالى / وليت التربيت 

 ألاظاظيت

في  2222

22/2/2022 

29 

الجهىد املبزولت في املؽاسهت الفاعلت في 

الىذوة املىظىمت )مداسبت الفعاد 

إلاداسي واحب وظني وأظاط لبىاء 

 الذولت (

 2/2023 حامعت دًالى / وليت الهىذظت ؼىش وجلذًش

 وجلذًشؼىش  مؽاسهت في مىظم زلافي 20
عمادة وليت لاداب / حامعت 

 واظغ

في  2204

22/22/2020 

الجهىد املبزولت في هجاح الىذوة العلميت  23

 في وليت اللاهىن 
 ؼىش وجلذًش

عمادة وليت اللاهىن والعلىم 

 العياظيت / حامعت دًالى

في  3/42أ/

25/2/2020 



املؤجمش العلمي  أهجاحالجهىد املبزولت في  22

 اللاهىن / حامعت دًالىيت لألاول لي
 ؼىش وجلذًش

عمادة وليت اللاهىن والعلىم 

 العياظيت / حامعت دًالى

في  3/2210أ/

4/22/2020 

الجهىد املخميزة في لجىت مىاكؽت سظالت  22

 ماحعخير
 ؼىش وجلذًش

عمادة وليت لاداب / حامعت 

 اللادظيت

في  2022

25/5/2022 

 

26 
جثميىا للجهىد املبزولت في الىذوة 

في  املشأةالخثليفيت بعىىان )مؽاسهت 

 الاهخخاباث وفم مىظىس الىىع الاحخماعي(

 ؼىش وجلذًش
املفىضيت العليا املعخللت 

 لالهخخاباث

في  23/203اد/

6/2/2024 

27 

لخعاوهىم املثمش واملخميز مع مذًشيت 

ؼشظت دًالى والليام بدعهيل مهمت فشيم 

الخاص بئللاء مداضشاث في العمل 

الامً الىكاةي والخدصين ألامني 

والعالمت العامت على مىدعبي حامعت 

 
ً
دًالى وظالب ولياتها وجىعيتهم امىيا

وجدصينهم مً الىكىع في بشازً الخعشف 

 وإلاسهاب

 ؼىش وجلذًش
مذًشيت ؼشظت مدافظت دًالى 

 وامليؽؤث

في  2562/ 1/ 3ق

2/2/2024 

28 

املبزولت مً خالل جثميىا للجهىد 

مؽاسهخىم في مؤجمش كعم الخذمت 

الاحخماعيت املىظىم )هجشة الؽباب 

 العشاقي.. صشاع البلاء والضياع(

 ؼىش وجلذًش
حامعت بغذاد وليت التربيت 

 للبىاث

في  22/320

22/2/2024 

الجهىد املبزولت في اعذاد وجخشج  29

 الىىادس اللاهىهيت
 ؼىش وجلذًش

الفشعيت لجىت الخعىيضاث 

 الاولى في مدافظت دًالى

في  164

24/2/2024 

جثميىا للجهىد والخعاون املعخمش مع  62

 اجداد الحلىكيين العشاكيين
 اجداد الحلىكيين العشاكيين دسع الابذاع

بال في 

22/2/2024 

69 
 الليمت ومعاهمخىم همجهىدجثميىا ل

اث املؤجمش اخذي حلع بترأظىمالفاعلت 

 العلمي الثاوي 

 2024 وليت بالد الشافذًً الجامعت ؼىش وجلذًش

 


