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 2017ـ ثريا النص دراسة في العتبات النصية ، دار البصاتر ، لبنان .10



 .2017، العراه   الصادهـ  معجم الرواتييا والقصاليا العراقييا ، دار 11

شعر الفرسان فـي العصـر الجـاهلي الواـاتف والـدالالت ، دار نيبـور ، العـراه   ـ12

،2016 

ـ الفضــاء الرواتــي عنــد خضــير فلــي  الزيــدي ، دار الصــاده لل باعــة والنشــر 13

 .2016والتوزيع ، العراه ،  

ـ الجسد والعنونة في عالم سناء شع ن القصصي ، دار الحامد للنشـر والتوزيـع 14

 .2017، االردن ، 

 .2017ـ  مرايا السرد ، دار الرضوان للنشر والتوزيع ، االردن ، 15

ـ العتبــات النصــية فــي الروايــة العراقيــة نمــاذه مختــارة ، دار الصــاده ، بابــل ، 16

2018.   

ـ فتنة السرد ومضور المسرود قراءات في رواية سعد محمـد رمـيم اـ   جسـد 17

، دار نينـو  للدراسـات والنشـر ضفاف رغبة ، مشترك مع مجموعة مـا المـتلفيا 

 .2019والتوزيع ، سوريا دمشق ،  

ــر 18 ــة والنش ــديم ، دار الصــاده لل باع ــي الق ــعر العرب ــي الش ــة ف ــات نقدي ـ مقارب

 . 2019والتوزيع ، بابل ،  

 . 2019ـ مقاربات نقدية في السرد ، الدار المنمجية للنشر والتوزيع ، االردن ،  19

 االشراف على رساتل الماجستير

 

 ـ شعر الفرسان في العصر الجاهلي الوااتف والداللة .

 .  األغانيـ البنية السردية في كتاب  

 ) ماجستير (  ـ جشكيل الخ اب الرواتي في روايات هشام جوفيق الركابي .

 

) ماجسـتير أنموذجامستغانمي    أم مــــ التباد  دراسة في سيمياتية التوالل ث ثية  

) 

 ) ماجستير ( نقاتض .ـــ المفارقة في شعر ال

 ) ماجستير ( العجاتبية في الرواية العراقية . ـ  

 ) ماجستير (  ــ البنية السردية في كتاب مياة الحيوان الكبر  للدميري .

 ) ماجستير (ـ المقد  في الشعر الجاهلي  

) ماجسـتير 2014الى عـام 2004ـ الشخصية المستلبة في الرواية العراقية ما عام  

) 

 )دكتوراه(مقارنة. ةالمرأة في الرواية العراقية واإليرانية دراس  جما تـ  

 ـ النبوءة في الشعر الجاهلي )دكتوراه(

 (دكتوراه) األمويفي الشعر العربي متى نماية العصر   األمانيـ  

 ـ مظاهر الجراة في شعر لدر االس م والعصر االموي ) ماجستير (

 ية الصورة والنص ) ماجستير (ـ رسومات الواس ي على مقامات الحريري جدل

 ـ التأويل التقابلي في الشعر الجاهلي ) دكتوراه(

 :والدوراتالمتجمرات والندوات  



 ـ المتجمر العلمي األو  في جامعة ذي قار .1

 ـ المتجمر العلمي الااني في جامعة ذي قار .2

 ـ ممرجان الحبوبي اإلبداعي الاال  جامعة ذي قار.3

 غي لدورجيا .ـ متجمر الشيخ الب 4

 ـ المتجمر العلمي الااني في جامعة المانى .5

 ـ متجمر الخط العربي في جامعة ذي قار كلية التربية .6

 ـ ندوة الواقع الرواتي في ذي قار. جامعة ذي قار كلية التربية.7

 المجتمع .  لمشروع ثقافي؟ دور الجامعة في تأسيس ثقافة كيف نؤسس ـ 8

كلية التربيـة للعلـوم  المحافظة بين جيلينفي لواقع القصصي ندوة علمية عن اــــ  9

 اإلنسانية.

 ـ المتجمر  الخام  لجامعة واسط ـ كلية التربية للعلوم اإلنسانية .10

 ـ المتجمر العملي الخام  لجامعة ذي قار ـ كلية اآلداب .11

 ـ متجمر الغدير األو  لمتسسة شميد المحراب .12

 و  جامعة بابل كلية االدب .ـ المتجمر التأسيسي األ13

 ـ المتجمر الدولي الخام  جامعة بابل ـ كلية التربية األساسية14

 ـ المتجمر العلمي الدولي الخام  جامعة المانى ـ كلية التربية  15

 ـ المتجمر العلمي األو  لجامعة بغداد كلية التربية ابا رشد قسم اللغة العربية  16

 امعة التنمية البشرية ، كردستان العراه سليمانية .ـ المتجمر الدولي األو  لج17

ـ المتجمر الدولي الاال  لكليتي التربية ابا رشد والتربية بنـات الجادريـة جامعـة 18

 بغداد .

 ـ المتجمر العلمي الدولي الخام  لكلية التربية األساسية جامعة بابل  .19

 .  ـ المتجمر الدولي السابع  لجامعة واسط كلية التربية20

 .2015ـ المتجمر العلمي الاال  لجامعة بغداد ، كلية التربية ابا رشد 21

مركــز الدراســات اإلســتراججية والدوليــة فــي جامعــة بغــداد ل العلمــي المــتجمر ـ 22

ضـوء التحـديات الداخليـة   والموسوم بـ )) مستقبل الموية الو نيـة فـي العـراه فـي

 6/10/2015  ((ةوالخارجي

ات / جامعــة لاــاني فــي قســم اللغــة العربيــة كليــة التربيــة البنـــ المـتجمر الــدولي ا23

 9/10/2015ـ8الكوفة ،  

ـ دورة بناء القـدرات القياديـة وجـودة االدارة الرابعـة ، مركـز الت ـوير والتعلـيم 24

 9/5/2016في  7/54/159المستمر ، جامعة ذي قار ، برقم 

 30/3/2016االساسية    ـ المتجمر الدولي السابع جامعة ديالى / كلية التربية25

 25/26/4/2016ـ المتجمر الدولي الرابع جامعة بغداد / كلية التربية ابا رشد 26

 .19/12/2016ـ المتجمر العلمي السنوي ، جامعة بغداد ، كلية االداب ،  27

ـ المــتجمر العلمــي الــدولي االو  ، جامعــة ميســان ،جعــدد الــرؤ  مســتقبل وميــاة 28

،14/15 /3/2018 

/ 3/ 15جمر الاالــ  لحملــة الشــمادات العليــا فــي مديريــة جربيــة ذي قــار ،ـ المــت29

2018. 



 25/26/4/2018المتجمر الدولي الساد  جامعة بغداد / كلية التربية ابا رشد  ـ30

الملتقى العلمي العالمي الحادي عشر للغـة العربيـة، وعنوانـ : لاللغـة العربيـة ـ  31

نمية الاقافة اإلنسانيةل. وذلك خـ   المـدة ودورها في ج بيق الشريعة اإلس مية وج

فـي مدينـة   ه  1439مـا ذي القعـدة    2-ما شـوا     29م الموافق2018يولي  13-15

 .إندونيسيا -بند أجشي   

ـ المــتجمر العلمــي الــدولي االو  ، جامعــة ميســان ،جعــدد الــرؤ  مســتقبل وميــاة 32

،14/15 /3/2018 

راهنـة للغـات اللمجـات وعلـم اللغـة  فـي ـ المتجمر الدولي الاال  مو  القضايا ال33

 .2019فبراير  1يناير و 31جامعة االهواز 

ــة االداب ، 34 ــة واســط ، ملي ــدولي الخــام  ، جامع ــي الســنوي ال ــتجمر العلم ـ الم

28/11 /2018 . 

/ 14/3ـ  مــتجمر كليــة التربيــة االنســانية العلمــي الــدولي الاالــ  جامعــة ذي قــار35

2019 

رســالة وأ رومــة فضــ  عــا عشــرات البحــوث  88مــا  الرســاتل المناقشــة أكاــر

 والرساتل المقومة علميا ولغويا .

  

 الممام االدارية :

 ـ مقرر قسم لسنوات عديدة .1

 .2009ولغاية   2006ـ رتي  قسم اللغة العربية منذ عام 2

 ـ أميا هيئة جحرير مجلة التربية للعلوم اإلنسانية .3

 راسات العليا .ـ عضو في اللجان االمتحانية والد4

 ـ عضو اجحاد الكتاب واألدباء العراه.5

 ـ مقرر الدراسات العليا . 6

 ـ عضو في لجنة الترقيات العلمية .7

 ـ عضو هيئة جحرير في مجلة المصدر المصرية جامعة العبقرية .8

 ـ عضو هيئة جحرير في مجلة األستاذ جامعة بغداد كلية التربية ابا رشد.9

 ير في مجلة الحرف المند .ـ ناتع رتي  جحر10

 1955أوت  20ـ عضو محكـم فـي مجلـة البحـوث والدراسـات اإلنسـانية جامعـة 11

 سكيكدة الجزاتر  .

 ـ عضو اجحاد الماقفيا واألدباء والكتاب العرب في  األردن .12

 ـ عضو محكم في مجلة جيل للدراسات االدبية والفكرية ، مركز جيل البح  .13

 العلمي ، لبنان.

 APFETـ عضو البرلمان العربي لخبراء التدريع   14

 ـ عضو هيئة استشارية في مجلة جامعة ابا رشد في هولندا.15

مـا  20/11/2015 ـ مدير قسم البح  والت وير في رتاسة جامعة ذي قار للمـدة16

 11/9/2017ولغاية  



ـ عضو محكم في مجلة لغـة ـ كـ م  مجلـة جخصصـية نصـف سـنوية جصـدر عـا 17

 للغة والتوالل بالمركز الجامعي اممد زيان  ـ غليزان / الجزاتر .مختبر ا

معاصرر خبر رر باساتااررادباسواادررةب ا    ررةبـ عضو محكم في مجلـة دراسـات ادبيـة  18
 اسمعاص خبباسم كزباسجامعيبررربت سمسيلت/اسجزائ .

فيباسهيئةبالاتشاتيةبمجلةب فات بفيبمخ  باسشع يةباسجزائ يةبجامعةبببربعضو 19
باسمسيلةب،باسجزائ ب.بب– وض افببمحما

بهيئةبتح ي باسمجلةباسا س ةباسمحكمةبهمسباسحواتبفيب  يطان اب.بعضوبفيبرب20
ب12/9/2017ربماي بقسمباسشؤ نباسعلم ةبفيبتئااةبجامعةبذيبقاتبمنب21
ربعضوبمحكمبفيبمخت  باسلغةب استواصلبمش  عبكتاببمطاتحادبفيباسحجاجبب22
ب.ب2018/ب11/7فيب
بفيبمجلةبحوافزبسلاتااادبا    ةب اسلغويةب،باسجزائ بب.ببربعضوبمحكم23
اسجزائ ب،بكل ةببب2،بجامعةباس لياخبباللغة العربية وآدابما  ربمساعابمح تبفيبمجلةب24

ب.بباال ابب اسلغادب،بقسمباسلغةباسع ب ةب آ ا هاب.ب
،بتصاتبعنبكل ةباآل ابب اسلغادب،بباسلغةباسع ب ةب آ ا هابعلومبربم اجعبفيبمجلة25

ب25/6/2019فيبب2019هربدبمب/كرب.أ.بل/ب49تقمب.بباسجزائ بجمعةباسوا يب
، جصدر عا موليات جامعة قالمة للعلوم االجتماعية واإلنسانيةرم اجعبفيبمجلةب26

ب2019/ج.بق/بمب.نب.بجب/19  قمب.  قالمة الجزاتر  1945ماي  8 جامعة
ب.ب2ط فب،بجامعةباباآلداب و العلوم اإلجتماعية  رببم اجعبفيبمجلة27
، تصدر عن جامعة تبسة ،   العلوم االجتماعية واإلنسانية ربمساعابمح تبفيبمجلة28

 الجزائر .

تصدر عن مخبر اللغة العربية ، كلية االداب   ـ مساعد محرر ومراجع في مجلة الباحث . 29

 واللغات ، جامعة االغواط ، الجزائر .

 العلى للغة العرية ، الجزائر .تصدر عن المجلس ا ـ مساعد محرر في مجلة معالم .30

والعمل ، مجلة علمية محكمة تصدر عن مخبر تحليل واستشراف  نظيم ـ مراجع في مجلة الت31

 وتطوير الوظائف والكفاءات جامعة معسكر الجزائر .

 ـ مراجع في مجلة الذاكرة ، تصدر عن جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، الجزائر .32

  2019/ 9/9بتاريخ 

   1ي مجلة الكلم ، تصدر عن مختبر اللهجات ومعالجة الكالم ، جامعة وهران ـ مراجع ف33

  احمد بن بلة ، الجزائر .

 ـ محكم في المجلة العربية للعلوم ونشر االبحاث ، المركز القومي للبحوث ، غزة فلسطين . 34

 ـ مراجع في مجلة رفوف 35



، المركز الديمقراطي لعربي ، بلرلين ،  ـ مراجع في مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية36

 2019/م د ث ل ف / 199برقم  ـألمانيا 

تصدر عن كلية اإلمارات  ـ محكم في مجلة الفنون واألدب وعلوم اإلنسانيات واالجتماع 37

 alhss.comhttp://www.jللعلوم التربوية في اإلمارات المتحدة رابط المقيمين   

  186ـ عضو هيئة استشارية في مجلة اكاديمة شمال اوربا ، مملكة الدنمارك ذي العدد ت ص 38

 2019/  4/ 4في 

برقم   2019ـ 2018ـ عضو لجنة خبراء الجامعات المشمولة في االمتحان التقويمي للعام  39

 2019/  5/ 2بتاريخ   2219/ 35/ 7

في   947ة والتواصل غليزان الجزائر رقم  ـ محكم  في مشروع رسالة باحث في مخبر اللغ40

2019. 

ـ مراجع في مجلة  الفضاء المغاربي ، تصدر عن مخبر الدراسات االدبية والنقدية واعالمها  41

 2019/ مايو/ 29في المغرب العربي ، 

ـ محكم في مجلة العربية مخبر علم تعليم العربية ، لمؤسسة العليا لالساتذة بوزريعة ، العالمة  42

 .  2019/ 6/ 15يخ مبارك بن محمد ابراهيمي  الميلي الجزائري ، الجزائر الش

 201921001431تحت رقم   .2019/ 9/ 1ـ عضو في الرابطة الدولية للباحث العلمي ، 43

 ـ عضو في مجلة جويدي االمريكية 44

 المواد التي درستما :

 الدراسة األولية :

 ـ األدب العربي قبل اإلس م المرملة األولى .1

 ـ األدب اإلس مي المرملة الاانية .2

 ـ النقد القديم المرملة الاالاة .3

 الدراسات العليا / الماجستير  

 ـ دراسات سردية .1

 ـ الشعر العربي القديم .2

 ـ جحقيق النصوف .3

 الدراسات العليا / الدكتوراه 

 ـ دراسات سردية معالرة  1

 

 

 الشمادات التقديرية :

شمادة جقديرية ما السيد رتي  الجامعة للمشاركة الفعالـة فـي النـدوة المخصصـة ـ  

 للفكر التاريخي لعبد هللا دخيل  اهر الفياض.

ـ شمادة جقديرية ما السيد رتي  الجامعة للجمود في القـاء محاضـرات فـي الـدورة 

 التأهيلية .

فـي اقامـة نـدوة عـا   ـ شمادة جقديرية ما السيد عميد كلية التربية للجمود المبذولة

 الخط العربي .

 ـ  شمادة جقديرية ما السيد رتي  الجامعة في انجاز الممام الموكلة الينا بنجاح .

ـ شمادة جقديرية ما السيد عميد كلية التربية في جامعة المانى للجمود المتميزة في 

 جعزيز مسيرة البح  العلمي .

http://www.jalhss.com/


اركة الفعالـة فـي اميـاء ممرجـان ـ شمادة جقديرية ما السـيد رتـي  الجامعـة للمشـ

 الحبوبي االبداعي الاال  .

شمادة جقديرية ما السيد رتـي  الجامعـة للمشـاركة الفعالـة فـي المـتجمر العلمـي   ـ

 الخام  لكلية اآلداب جامعة ذي قار . 

ـ شمادة جقديرة ما عميد كلية التربية جامعة المانى للمشاركة فـي المـتجمر العلمـي 

 الدولي الخام  .

 9/10/2012ـ شمادة جقديرية ما سيد وزير التعليم العالي والبح  العلمي بتاريخ  

ـ شمادة جقديرية ما سيد عميد كليـة التربيـة األساسـية جامعـة بابـل للمشـاركة فـي 

 المتجمر العلمي الدولي الخام  لكلية التربية األساسية .

 أفضـلعلـى جـاتزة    درو وزارة التعليم العـالي والبحـ  العلمـي بمناسـبة الحصـو   ـ

 .2011كتاب متلف لعام  

 درو اجحاد االدباء في ذي قار بمناسبة إلدار امد اإلبداعات النقدية . ـ  

 ـ درو ما جامعة واس ة للنشا  العلمي في متجمر كلية التربية االنسانية .

شـمادة جقديريـة مـا جامعـة بابـل كليــة التربيـة االساسـية للمشـاركة فـي المــتجمر ـ 

 .  خام الدولي ال

 ـ شمادة جقديرية ما جامعة بغداد كلية التربية ابا رشد .

 ـ درو جامعة واسط كلية التربية في المتجمر الدولي السابع .

العلمي السـابع   رجقديرية ما جامعة ديالى كلية التربية األساسية في المتجم  ةـ شماد

31/3/2016 

ة في الـدورة الت ويريـة ) ـ شمادة جقديرية ما السيد رتي  جامعة ذي قار للمشارك

 2016 5/ 9الى  27/4بناء القدرات القيادية وجودة االدارة / الرابعة ، للمدة ما  

 3/4ـ شمادة جقديرية ما كلية ابـا رشـد جامعـة بغـداد ، المـتجمر الـدولي الخـام   

 2017نيسان  

نيسـان   29/30ـ شمادة جقديرية ما كليـة الكـوت الجامعـة ، المـتجمر الـدولي االو   

2017 

ـ شمادة جقديرية ما كليـة االداب جامعـة بغـداد ، فـي المـتجمر العلمـي السـنوي فـي 

19/12 /2016 

ــوم  ــي ي ــاي ف ــار ، المــتجمر العلمــي الا ــة ذي ق ــة جربي ــة مــا مديري ـ شــمادة جقديري

16/3/2017 . 

مالل علـى جـاتزة افضـل كتـاب متلـف مـا وزارة التعلـيم العـالي العراقيـة لعـام ــ  

2011 

قديرية ما جامعة العبقرية جممورة مصر العربية للمشـاركة فـي المـتجمر ـ شمادة ج

 .22/12/2017العلمي االو  بناريخ  

ـ شــمادة جقديريــة مــا اجحــاد االدبــاء والكتــاب فــي ذي قــار فــي ممرجــان الحبــوبي 

 الدورة الخامسة . 22/12/2017االبداعي الخام   

لبح  العلمي لمساهمتنا في جواتز ما السيد وزير التعليم العالي وا  ةجقديريـ شمادة  

 .2017ال لبة التشجيعية  



 25شمادة جقديرية مـا كليـة ابـا رشـد جامعـة بغـداد ، المـتجمر الـدولي السـاد    ـ

 2018نيسان  

 لتأسـي شمادة جقديرية مـا رتـي  الجامعـة ، بمناسـبة الـذكر  السادسـة عشـر  ـ  

 17/2018-2الجامعة  

جامعة ذي قار ، ورشة عمـل فـي كيفيـة نشـر ـ شمادة جقديرية ما عميد كلية ال ع  

 6/7/5/2018الحوث  

ـ شمادة جقديرية ما السـيد رتـي  الجامعـة للمشـاركة فـي المـتجمر الـدولي الاالـ  

  14/3/2019لكلية لتربية للعلوم االنسانية ،  

ـ شمادة جقديريـة مـا السـيد عميـد كليـة التربيـة ابـا رشـد للمشـاركة فـي المـتجمر 

 جامعة بغداد . 4/2019/ 15ـ  14الدولي السابع  

ـ شمادة ما السيد رتي  جامعة ذي قار بمناسبة امتفالية الجامعة بالذكر  السـابعة 

 عشر لتأسيسما الختيارنا االستاذ المتميز عا كلية التربية للعلوم االنسانية  .

ما السيد رتي  جامعة ذي قار بمناسبة امتفالية الجامعة بالـذكر  السـابعة   ـ شماد

 ر لتأسيسما لتأليفنا كتابا.  عش

 ـ االستاذ المتميز في الجامعة للسنوات  

 2018ـ 2017و 2017ـ2016و2016ـ2015و2015ـ2014

 ما مجل  محافظة ذي قار . 2017ـ درو االبداو لعام  

مـا الراب ـة العالميـة ل بـداو   2019شخصية لعام    100ـشمادة شرف عليا افضل   

 والعلوم ااالنسانية  

 تقدير :الشكر وال

 1/1/1140رقم  6/4/2005ـ شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتاريخ  ـ 1

 1858/ 1/1رقم 4/4/2007ـ شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتاريخ2

 1/1/7958رقم 26/12/2007ـ شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتاريخ  3

 8169/ 1/1رقم 19/8/2008ـ شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتاريخ4

  1/1/8179رقم 19/11/2008قدير ما رتي  الجامعة بتاريخـ شكر وج 5

 1/1/2960رقم 22/5/2006ـ شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتاريخ6

 1/1/4296رقم12/7/2007ـ شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتاريخ  7

  1/1/2960رقم 22/5/2006ـ شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتاريخ8

 1/1/7571رقم5/11/2006بتاريخ  ـ شكر وجقدير ما رتي  الجامعة  9

 1/1/3915رقم 11/6/2008ـ شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتاريخ10

 1/1/7725رقم 2/11/2008ـ شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتاريخ  11

 1/1/1858رقم 4/4/2007ـ شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتاريخ12

 1/1/1815رقم 2/4/2007ـ شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتاريخ   13

 1/1/2595/رقم 30/4/2007ـ شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتاريخ14

 1/1/1029رقم26/7/2007ـ شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتاريخ15

 1/1/2434رقم 3/5/2009ـ شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتاريخ  16

 1/1/3827رقم 27/5/2009شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتاريخ  ـ 17



 1/1/6236رقم 9/8/2009قدير ما رتي  الجامعة بتاريخـ شكر وج18

 1/1/744رقم30/8/2009ـ شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتاريخ  19

 1/1/10090رقم 22/11/2009ـ شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتاريخ20

  1/1/82رقم 4/1/2010ـ شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتاريخ21 

 1/1/566رقم 17/1/2010بتاريخـ شكر وجقدير ما رتي  الجامعة  22

 1/1/3179رقم 4/4/2010ـ شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتاريخ  23

 1/1/4649رقم11/5/2011ـ شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتاريخ  24

 1/1/7746رقم 5/8/2010ـ شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتاريخ  25

 1/1/9776رقم 4/10/2010رـ شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتاريخ26

 1/1/13286رقم 2010/ 20/12ـ شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتاريخ  27

 1/1/22رقم 2011م2/1ـ شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتاريخ28

 1/1/533رقم16/1/2011ـ شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتاريخ   29

 1/1/1432رقم 9/2/2011  ـ شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتاريخ30

 2551/ 1/1رقم  6/3/2011دير ما رتي  الجامعة بتاريخـ شكر وجق31

 1/1/10700رقم 22/9/2011  شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتاريخـ 32

 22735رقم ك  15/2/2009ر وجقدير ما رتي  جامعة بابل بتاريخ  ـ شك33 

 1/1/12975رقم 1/11/2011  ـ شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتاريخ34

 1/1/686رقم  17/1/2012  الجامعة بتاريخ  ـ شكر وجقدير ما رتي35

 7136/ 1/1رقم  19/11/2007ـ شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتاريخ  36

 1/1/3397رقم  18/3/2012شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتاريخ  ـ 37

 1/1/4969رقم 23/4/2012ـ شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتاريخ38

  1/1/5544رقم  6/5/2012ريخ  ـ شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتا39

 1/1/9619رقم 15/8/2012ـ شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتاريخ40

 1/1/8133رقم  1/2/2012ـ شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتاريخ   41

 1/1/7824رقم  21/6/2012ـ شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتاريخ42

 1/1/8135م رق 1/7/2012ـ شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتاريخ  43

 1/12/16609 7رقم 17/12/2013ـ شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتاريخ  44

 1/1/6739رقم 18/5/2014ـ شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتاريخ  45

 1/1/15646رقم 8/12/2014ـ شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتاريخ  46

 1/1/2316رقم  2015/ 23/2ـ شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتاريخ 47

 1/1/15459رقم  2015 /13/12ـ شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتاريخ48

 1/1/467رقم 13/1/2016ـ شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتاريخ49

 1/1/114برقم 4/1/2016ـ شكر وجقدير ما رتي  الجامعة  بتاريخ  50

 1/1/15145برقم 7/12/2015ـ شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتاريخ  51

 1/1/948برقم 2/1/2016قدير ما رتي  الجامعة بتاريخـ شكر وج52

 1/1/1476برقم 2016/  1/2ـ شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتاريخ53

 1215برقم 25/1/2016ـ شكر وجقدير ما رتي  جامعة القادسية بتاريخ  54



 1/1/1680برقم 7/2/2016ـ شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتاريخ55

 7/1/4317برقم 5/4/2016جامعة بتاريخـ شكر وجقدير ما رتي  ال56

 1/1/5796برقم 11/5/2016ـ شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتاريخ57

 1/1/6955برقم 9/6/2016ـ شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتاريخ58

 1/1/11235برقم 11/10/2016ـ شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتاريخ59

 535برقم 11/1/2017ـ شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتاريخ60

 716برقم 16/1/2017ـ شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتاريخ61

 1212برقم 26/1/2017ـ شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتاريخ62

 6002برقم 7/5/2017ـ شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتاريخ63

 6534برقم 17/5/2017ـ شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتاريخ64

 8842برقم 16/7/2017ي  الجامعة بتاريخـ شكر وجقدير ما رت65

 9413برقم 26/7/2017ـ شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتاريخ66

 10090برقم 9/8/2017ـ شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتاريخ67

 14739برقم 16/11/2017ـ شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتاريخ68

 15955 برقم7/12/2017ـ شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتاريخ69

 16749برقم 24/12/2017شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتاريخ ـ70

ــة  ـ71 ــتون العلميـــ ــة للشـــ ــي  الجامعـــ ــاعد  رتـــ ــا مســـ ــدير مـــ ــكر وجقـــ شـــ

 648برقم 11/1/2018بتاريخ

 2669برقم 22/2/2018ـ شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتاريخ72

 62برقم ه ر  4/1/2018ـ شكر ما سيد الوزير جاريخ  73

 4812برقم 11/4/2018جقدير ما رتي  الجامعة بتاريخـ شكر و74

 5776برقم 8/5/2018ـ  شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتاريخ75

 6834برقم 30/5/2018ـ  شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتاريخ76

 2738برقم 10/6/2018ـ  شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتاريخ77

 8651برقم 16/7/2018ـ شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتاريخ78

 12590برقم 18/10/2018ـ شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتاريخ79

 15053برقم 9/12/2018ـ شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتاريخ80

 395برقم 12/1/2019ـ شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتاريخ81

 477برقم 13/1/2019ـ شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتاريخ82

 1369برقم 29/1/2019ما رتي  الجامعة بتاريخ  ـ شكر وجقدير83

 3428برقم 11/3/2019ـ شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتاريخ84

 4428برقم 1/4/2019ـ شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتاريخ85

 5655برقم 29/4/2019ـ شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتاريخ86

 6346رقم ب12/5/2019ـ شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتاريخ87

 6512برقم 14/4/2019ـ شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتاريخ88

 7063برقم 23/5/2019ـ شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتاريخ89

 8973برقم 7/7/2019ـ  شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتاريخ90



 10160برقم 28/7/2019ـ  شكر وجقدير ما رتي  الجامعة بتاريخ91

ــا ـ92 ــا مســـ ــدير مـــ ــكر وجقـــ ــة  شـــ ــتون العلميـــ ــة للشـــ ــي  الجامعـــ عد رتـــ

 10643برقم 6/8/2019بتاريخ

ــة  93 ــتون العلميـــ ــة للشـــ ــي  الجامعـــ ــاعد رتـــ ــا مســـ ــدير مـــ ــكر وجقـــ ـ شـــ

 14799برقم 7/11/2019بتاريخ

 

 

 

 

 شكر وجقدير ما السادة عمداء الكليات :

 10/11/2014في  6/4439عمد كلية التربية جامعة كرب ء برقم ـ 1

ــي ـ 2 ــا سـ ــدير مـ ــكر وجقـ ــرقم شـ ــة بـ ــي  جامعـ ــاعد رتـ ــي 14090/ 1/1د مسـ فـ

28/11/2012 

فــي 7/54/855جامعــة ذي قــار  اإلنســانيةشــكر مــا عميــد كليــة التربيــة للعلــوم ــ 3

9/5/2012 

 28/1/2013في  3/7/51برقم  ـ شكر ما عميد كلية االداب جامعة البصرة ـ4

ــوم االنســانية جامعــة ذي قــ5 ــة للعل ــة التربي ــد كلي ــرقم ـ شــكر وجقــدير مــا عمي ار ب

 6/8/2012بتاريخ  7/54/1383

بتـاريخ   7/54/1441ـ شكر وجقـدير مـا عميـد كليـة االداب جامعـة ذي قـار بـرقم  6

4/7/2012 

ــرقم 7 ــوم االنســانية جامعــة ذي قــار ب ــة للعل ــة التربي ــد كلي ـ شــكر وجقــدير مــا عمي

  12/2/2015بتاريخ 7/10/294

/ 4/3بتــاريخ  555بـرقم  ـ شـكر وجقـدير مـا عميـد كليـة التربيـة  جامعـة البصـرة8

2008 

 .3/1/2010في  3شكر وجقدير ما عميد كلية التربية جامعة البصرة برقم  ـ9

بتــاريخ 111/  1/1جامعــة ذي قــار بــرقم  اآلدابـ شــكر وجقــدير مــا عميــد كليــة 10

19/1/2010 

بتـــاريخ  1/1/4649ـ شـــكر وجقـــدير مـــا ســـيد مســـاعد رتـــي  جامعـــة بـــرقم 11

11/5/2010 

بتـاريخ   7/54/310جامعـة ذي قـار بـرقم    اآلدابير مـا عميـد كليـة  ـ شكر وجقـد12

20/1 /2011 

/  19بتـاريخ  58/ 7/10ـ شكر وجقدير ما عميد كلية التربية جامعة ذي قار برقم 13

1/2011 

/ 6/3بتــاريخ  65ـ شــكر وجقــدير مــا عميــد كليــة التربيــة جامعــة ذي قــار بــرقم 14

2011 

 6/2834بية للعلوم االنسانية جامعة كـرب ء و/ـ شكر وجقدير ما عميد كلية التر15

 2014/ 24/6بتاريخ  



ــرقم 16 ــة القادســية ب ــة  جامع ــة التربي ــد كلي ــا عمي ــدير م ــاريخ 899ـ شــكر وجق بت

24/1/2016. 

/ 4/5بتــاريخ 3123ـ شــكر وجقــدير مــا عميــد كليــة االداب جامعــة الكوفــة بــرقم 17

2014 

بتـاريخ 7/54/1033ي قـار بـرقم  ـ شكر وجقدير ما عميد كليـة التربيـة جامعـة ذ18

7/5/2013 

بتـــاريخ 646ـ شـــكر وجقـــدير مـــا عميـــد كليـــة التربيـــة جامعـــة المانـــى بـــرقم 19

25/3/2013 

ــرقم 20 ــة البصــرة ب ــة االداب جامع ــد كلي ــا عمي ــدير م ــاريخ 3/7/91ـ شــكر وجق بت

31/1/2010 

بتـاريخ 7/10/1074شكر وجقدير ما عميـد كليـة التربيـة جامعـة ذي قـار بـرقم  ـ21

10/6/2015 

بتـاريخ   3/7/4159ـ شكر وجقدير ما عميـد كليـة التربيـة جامعـة البصـرة بـرقم  22

18/10 /2015 

بتـاريخ 7/54/1204شكر وجقدير ما عميد كليـة التربيـة جامعـة ذي قـار بـرقم    ـ23

29/5/2013 

بتـاريخ 7/54/1207شكر وجقدير ما عميـد كليـة التربيـة جامعـة ذي قـار بـرقم  ـ24

11/7/2016 . 

بتـاريخ 7/54/1401شكر وجقدير ما عميـد كليـة التربيـة جامعـة ذي قـار بـرقمـ  25

17/8/2016 . 

بتـاريخ  11/1/1761ب جامعـة ذي قـار بـرقم اـ شكر وجقدير ما عميـد كليـة االد26

28/9/2016 . 

بتـاريخ  11/1/1873ب جامعـة ذي قـار بـرقم اـ شكر وجقدير ما عميـد كليـة االد27

16/10/2016 

بتــاريخ  17052ا عميــد كليــة االداب جامعــة بغــداد بــرقم ـ شــكر وجقــدير مــ28

18/12/2016 

بتــاريخ  2153ـ شــكر وجقــدير مــا عميــد كليــة االداب جامعــة الكوفــة بــرقم 29

17/4/2017 

بتـاريخ  314ه/3ـ شكر وجقدير مـا عميـد كليـة الشـيخ ال وسـي الجامعـة بـرقم 30

16/1/2016 

بتـاريخ 7/54/1644ي قـار بـرقمـ شكر وجقدير ما عميـد كليـة التربيـة جامعـة ذ31

20/6/2017 

بتـاريخ 7/54/1743شكر وجقدير ما عميـد كليـة التربيـة جامعـة ذي قـار بـرقم  ـ32

6/7/2017 

/بتـاريخ 3538ـشكر وجقدير ما عميد كليـة االدب جامعـة المستنصـرية بـرقم  33

2/7/2017 



يخ بتــار7/10/306ـ شـكر وجقــدير مــا عميـد كليــة التربيــة جامعـة ذي قــار بــرقم34

5/9/2017 

بتـاريخ 73  /  30ـ شكر وجقـدير مـا عميـد كليـة التربيـة جامعـة ذي قـار بـرقم35

5/3/2013 

جــاريخ 1/1/13ـ شــكر وجقــدير مــا عميــد كليــة االداب جامعــة ذي قــار بــرقم36

2/1/2018 

 2/1/2018جاريخ 14ـ شكر وجقدير ما عميد كلية التربية جامعة المانى  برقم37

 18/1/2018جاريخ 1054لية االداب جامعة بغداد برقمـشكر وجقدير ما عميد ك38

جـاريخ 1464ـ شكر وجقدير ما عميد كليـة التربيـة ابـا رشـد جامعـة بغـداد بـرقم39

8/3/2018 

ــرقم 40 ــار ب ــة ذي ق ــة جربي ــام مديري ــدير ع ــا م ــدير م ــكر وجق ــاريخ 10889ـ ش بت

25/3/2018 

جـاريخ 2383رقمـشكر وجقدير ما عميـد كليـة التربيـة ابـا رشـد جامعـة بغـداد بـ41

22/4/2018 

بتـاريخ 7/54/1291ـ شكر وجقدير ما عميـد كليـة التربيـة جامعـة ذي قـار بـرقم42

8/5/2018 

بتـاريخ 17/54/231ـ شكر وجقدير ما عميـد كليـة التربيـة جامعـة ذي قـار بـرقم43

23/5/2018 

بتـاريخ 17/54/1708ـ شكر وجقدير ما عميد كلية التربيـة جامعـة ذي قـار بـرقم44

20/6/2018  

جــاريخ 7/54/1641ـشــكر وجقــدير مــا عميــد كليــة االداب جامعــة ذي قــار بــرقم45

21/6/2018 

بتـــاريخ 1039ـ شـــكر وجقـــدير مـــا عميـــد كليـــة التربيـــة جامعـــة واســـط بـــرقم46

16/7/2018 

 خبتـاري 3057/ 7/54شكر وجقدير ما عميـد كليـة االداب جامعـة ذي قـار بـرقم  ـ49

18/12/2018  

 259/  7/5د كلية الزراعة واالهـوار جامعـة ذي قـار بـرقمشكر وجقدير ما عمي  ـ50

  4/12/2018بتاريخ  

ـ شـــكر وجقـــدير مـــا عميـــد كليـــة التربيـــة للعلـــوم االنســـانية جامعـــة كـــرب ء 51

 24/1/2019بتاريخ 362برقم

شــكر وجقــدير مــا عميــد كليــة التربيــة للعلــوم االنســانية جامعــة ذي قــار ـ  52

 3/3/2019بتاريخ 1017/98برقم

/ 7/54شكر وجقدير ما عميد كلية التربية للعلوم االنسانية جامعة ذي قار برقم  ـ  53

 4/4/2019بتاريخ 1000

بتــاريخ  3/7/366ـ شــكر وجقــدير مــا عميــد كليــة اآلداب جامعــة البصــرة بــرقم 54

11/3/2019 



ـ شـــكر وجقـــدير مـــا عميـــد كليـــة التربيـــة للعلـــوم االنســـانية جامعـــة ذي قـــار 55

 22/4/2019بتاريخ 7/10/172برقم

بتـاريخ 1691ـ شكر وجقدير ما عميد كلية التربية ابـا رشـد جامعـة بغـداد بـرقم56

7/4/2019 

شـــكر وجقـــدير مـــا عميـــد كليـــة التربيـــة للعلـــوم االنســـانية جامعـــة ذي قـــار  ـ57

 12/6/2019بتاريخ 5417/258برقم

ـ شـــكر وجقـــدير مـــا عميـــد كليـــة التربيـــة للعلـــوم االنســـانية جامعـــة واســـط 58

 18/7/2019بتاريخ 1200برقم

ـ شــكر وجقـــدير مـــا عميــد كليـــة التربيـــة الساســية جامعـــة ذي قـــار بـــرقم و 59

 28/8/2019بتاريخ 8/12/211

ـ شـــكر وجقـــدير مـــا عميـــد كليـــة التربيـــة للعلـــوم االنســـانية جامعـــة ذي قـــار 60

 11/11/2019بتاريخ 5417/3168برقم

 

 

 

 ورش العمل :

 8/5/2016بتاريخ 7/54/157ـ ورشة عمل محاضر برقم 

 18/9/2016بتاريخ   283/ 7/54ـ ورشة عمل محاضر برقم 

 17/7/2016بتاريخ 7/54/236ـ ورشة عمل محاضر برقم 

 14/2/2017بتاريخ 63/ 7/54ـ ـ ورشة عمل محاضر برقم 

 18/7/2017بتاريخ 7/54/205ـ ورشة عمل محاضر برقم 

 24/12/2017بتاريخ 7/54/356ـ ورشة عمل محاضر برقم 

 4/2/2018بتاريخ  33/ 7/54مل محاضر برقم ـ ورشة ع

 15/5/2017بتاريخ 7/54/156ـ ورشة عمل محاضر برقم 

 2017/ 18/7بتاريخ 205/ 7/54ـ ـ ورشة عمل محاضر برقم 

 2017/ 14/12بتاريخ 7/54/356ـ ورشة عمل محاضر برقم 

 2018/ 4/2بتاريخ 7/54/44ـ ورشة عمل محاضر برقم 

 2018/ 14/8بتاريخ 7/54/213ـ ورشة عمل محاضر برقم 

 2018/ 23/9بتاريخ 240/ 7/54ـ ـ ورشة عمل محاضر برقم 

 2018/ 11/11بتاريخ 7/54/295ـ ورشة عمل محاضر برقم 

 2018/ 11/11بتاريخ 7/54/295ـ ورشة عمل محاضر برقم 

 2018/ 16/12بتاريخ 7/54/338ـ ورشة عمل محاضر برقم 

 2018/ 6/12 بتاريخ7/54/324ـ ورشة عمل محاضر برقم 

 2018/ 23/12بتاريخ 7/54/348ـ ورشة عمل محاضر برقم 

 2018/ 23/12بتاريخ 7/54/346ـ ورشة عمل محاضر برقم 

 5/2/2019في  1711( رقم ARIDـ مشاركة في ندوة جعريفية لمنصة  )

 26/5/2019بتاريخ  219/ 7/54ـ ورشة عمل محاضر برقم 



 26/5/2019 بتاريخ 7/54/218ـ ورشة عمل محاضر برقم 

 21/7/2019بتاريخ  7/54/276ـ ورشة عمل محاضر برقم 

 4/8/2019بتاريخ  7/54/291ـ ورشة عمل محاضر برقم 

 

 اللجان :

 

 7/6/2016بتاريخ  1058/ 7/18ـ لجنة ضيافة برقم 

 2017/ 2/2في   1609ـ لجنة جقويم مجلة علمية برقم 

بتاريخ  7/18/2042ية رقم ـ لجنة المجلة العلمية ل شراف على الجوانع المال

11/2/2016 

 11/2016/ 27في 7/18/13451ـ لجنة متجمر الكفاءات  

 .  األمرـ لجنة الدراسات العليا مرفق 

 3/7/2016في 7/45/8728ـ لجنة النظر في  لبات ال لبة برقم 

 ـ اللجنة االمتحانية في القسم مرفق كتاب الشكر لما

 ـ لجنة اعداد الدليل االمر مرفق . 

 2017/ 2/4في  62712نة وزارية ب ت ـ لج

 27/10/2016ـ لجنة بتاريخ  

 رتيسا    4/10/2017بتاريخ  12175ـ لجنة اعتماد مجلة 

 رتيسا    12/10/2017بتاريخ  12773ـ لجنة اعتماد مجلة رقم 

 رتيسا    21/8/2017بتاريخ  10599ـ لجنة برقم 

 رتيسا    15/6/2017بتريخ  7935ـ لجنة امتساب الشمادات برقم 

 عضوا   6/7/2017بتاريخ  8502ـ لجنة اختبار رقم 

 رتيسا    2017/ 4/10بتاريخ  12176ـ لجنة اعداد دليل الجامعة رقم 

 رتيسا   7/12/2017بتاريخ  15981ـ لجنة جحقيقية برقم 

 رتيسا   2017/ 21/11في  15043ـ لجنة الم ابقة للجرد 

 رتيسا 3/5/2017بتاريخ  5876ـ  لجنة مفل الجامعة رقم 

 عضوا  2017/ 5/ 17في  6566ـ لجنة جقيم االعما  رقم 

 عضوا  22/5/2017جاريخ  6852ـ لجنة جحقيقية برقم 

 عضوا  24/10/2017بتاريخ  13559ـ لجنةاختبار الص مية برقم

 2017/ 20/12ـ لجنة است   رسالة ماجستير بتاريخ 

 1/2/2018جاريخ 1738ـ لجنة إلقامة النشا ات ال  بية  رقم 

 رتيسا 23/1/2018بتاريخ  1314ـ  لجنة اعتماد مجلة رقم 

 عضوا  2018/ 15/1في   805ـ لجنة المشاركة في في المعرض برقم 

 رتيسا    1/2018/ 17في 288ـ لجنة النظر في قانون التفرغ برقم 

 رتيسا   22/1/2018بتاريخ  1314ـ لجنة اعتماد مجلة اال رومة 

 رتيسا  19/3/2018بتاريخ 3742م ـ لجنة اعتماد مجلة برق

 رتيسا   9/4/2018بتاريخ 4612لجنة جحقيقية برقم ـ 



 عضوا 25/7/2018بتاريخ  9117ـ لجنة اختبار ل مية جدري  برقم 

 رتيسا 2/7/2018بتاريخ 8053ـ لجنة جحقيقية برقم 

 رتيسا2018/ 25/4بتاريخ  5309ـ لجنة استقبا  برقم 

 عضوا 17/5/2018بتاريخ   6231عة برقم ـ لجنة اعداد انجازات الجام

 22/2/2018في  7/54/14096ـ لجنة است   رسالة ماجستير برقم 

 رتيسا 2018/ 10/6بتاريخ  7289ـ لجنة مالية مفل التخره برقم 

 عضوا 16/8/2018بتاريخ  10135ـ لجنة ج وير مجلة الجامعة برقم 

 عضوا 2018 /21/11بتاريخ 713984ـ لجنة اعداد دليل جامعة برقم 

 رتيسا 2019/ 8/1بتاريخ   206ف برقم اـ لجنة م ابقة اختص

 عضوا 8/1/2019جاريخ  219لجنة جدقيقية برقم ـ  

 13/2/2018فـي  7/54/3442بـرقم     3/2018/  14ـ لجنة متجمر كلية التربيـة فـي  

 عضوا

ــى ) ــرقم  research gateـ لجنــة انضــمام الجامعــة ال  2019/ 5/2فــي 1721( ب

 عضوا 

 رتيسا 2019/ 4/3بتاريخ 3087جنة متابعة لصرف مستحقات المجلة برقم ـ ل

 2019/ 11/3فـي 3468ـ لجنة لمتابعـة اجـراءات ومت لبـات نظـام المقـررات برقـا 

 عضوا

فـي   4670ـ لجنة جدقيق ملفات المتقدميا لبرنام  جدريع الم كات التدريسية  برقم  

 عضوا 2019/ 7/4

انات في الجامعات والكليات الحكومية واالهليـة فـي ـ لجنة ل شرف على سير االمتح

 عضوا 30/4/2019في  5745محافظة ذي قار برقم 

 23/4/2019بتاريخ    54/1161/  7ـ لجنة ضمان الجودة في قسم اللغة العربية رقم  

 عضوا

 30/5/2019بتاريخ   7339ـ لجنة لتقويم العملية االمتحانية في الجامعة برقم 

ــ ــتق او النس ــة اس ــم ـ لجن ــي رق ــيم االهل ــي جعل ــدري  ف ــررة للت ــي  9413ع المق ف

 رتيسا 9/7/2019

 رتيسا  28/8/2019في 11479ـ لجنة جحقيقية برقم 

 رتيسا  9/7/2019في  9143ـ لجنة جحقيقية برقم 

 مفل جخره  لبة الجامعة عضوا 28/10/2019في  14177ـ لجنة برقم 

 عضوا 23/9/2019في  12761ـ لجنة اختبار الص مية برقم 

 عضوا 2019/ 11/  18في  15195ـ لجنة جدقيق البحوث رقم 

 عضوا 13/10/2019في  13634ـ جشكيل لجنة مفل التخره المركزي رقم 

 


