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 كالعمسية الديخه الحاتيو 
 

 
 رحيع الصائيإد. سعاد ىادؼ حدغ أ.  االسع:-
  .ٜٔٚٔ/ٜ/ٕٔ بغجاد :محل كتأريخ الػالدة-
 غيخ متدكجة. : االجتساعيةالحالة -
 مدمسة.  :   الجيػػػػػػػػػػػانة-
 التحريل العمسي :  دكتػراه تأريخ اسالمي-
   ؿ كالسذخؽ االسالمي خالؿ العرخ العباسي./تاريخ السغػ  تاريخ اسالمي:      زػػالتػخػر-
االىتسامات البحثية:تاريخ اليشج كالريغ ،تاريخ التخؾ،الحزارة االسالمية،الفكخ االسالمي،التشسية السدتجامة -

     كالبذخية،التمػث البيئي ،حقػؽ االنداف.
 مـػ االندانية/قدع التاريخ في جامعة بغجاد/ كمية التخبية /ابغ رشج لمع استاذة :     و ػػػػػػالػضيف-
 .. جامعة بغجاد/ كمية التخبية /ابغ رشج لمعمـػ االندانية/قدع التاريخٜٜٗٔ/ٓٔ/ٕٓتاريخ التعييغ:    -
 ٜٜٗٔ/ٓٔ/ٕٕتاريخ السباشخة:-
 ٕٔٔٓ/ٗ/ٖٕاعتبارا مغ تاريخ     استاذ      الجرجة العمسية :-
 /قدع التاريخ.لمعمـػ االندانية  ابغ رشج  /كمية التخبية جامعة بغجادبغجاد /باب السعطع/ :    عشػاف العسل-
 drsuaad_hadi@yahoo.comكتخكني :البخيج إالل-
 -E-mail: suaad.hadi@ircoedu.uobaghdad.edu.iq 

  +ٜٖٖٜٔٙٓٙٓٛٚٗٙرقع الياتف: -
 *التدرج الهظيفي وااللقاب العمسية وتاريخ الحرهل عميها .

 ٜٜٜٔ-ٜٜٗٔبغجاد / كمية التخبية /ابغ رشج لمعمـػ االندانية /قدع التاريخ  معيجة في قدع التاريخ ،جامعة-
 ٕٕٓٓ-ٜٜٜٔجامعة بغجاد / كمية التخبية /ابغ رشج لمعمـػ االندانية /قدع التاريخ  لقب مجرس مداعج،-
 ٕٙٓٓ-ٕٕٓٓلقب مجرس، جامعة بغجاد / كمية التخبية /ابغ رشج لمعمـػ االندانية قدع التاريخ -
 ٕٔٔٓ- ٕٙٓٓستاذ مداعج، جامعة بغجاد / كمية التخبية /ابغ رشج لمعمـػ االندانية /قدع التاريخ لقب ا-
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ك  ٕٔٔٓ/ٗ/ٖٕاعتبارا مغ  لقب استاذ، جامعة بغجاد / كمية التخبية /ابغ رشج لمعمػـ االندانية /قدع التاريخ-
 .لغاية االف

 الذهادات الحاصمة عميها:*
االكلى عمى  ، ٜٜٗٔ ابغ رشج لمعمـػ االندانية ة التخبية /كمي : جامعة بغجاد بكالػريػس-ٔ

 التقجيخ جيج ججا عاؿ( ) %89.169 السعجؿ،الجفعة
 )التقجيخ امتياز(  ، ٜٜٜٔ كمية التخبية /ابغ رشج لمعمـػ االندانية بغجاد جامعة الساجدتيخ:-ٕ

 المػؼ(،بتقجيخ امتيازعشػاف الخسالة :)العالقة بيغ الفخعيغ الدؽياني كالسخكاني خالؿ العرخ ا
عشػاف االشخكحة ) ، ، ٕٕٓٓ كمية التخبية /ابغ رشج لمعمـػ االندانية بغجاد جامعة الجكتػراه:-ٖ

الفكخ الدياسي لجػ الساكردؼ مغ خالؿ كتابو االحكاـ الدمصانية كالػاليات الجيشية"دراسة كتحميل")بتقجيخ 
 .امتياز(

 اخرى: دولية*شهادات 
 BIRMINGHAM COLLEGEالتابع لكمية بخمشكياـ   BLCمعيج   مغميدية لمغة االنكاشيادة -ٔ

،كالسعتخؼ بيا مغ قبل السخكد  BRITISH COUNCILالبخيصانية مرجقة مغ السجمذ الثقافي البخيصاني 
ENGLISG UK 

 البػرد االلساني لمتجريب مؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية ك مغ Professional Diplomaدبمػـ شيادة  -ٕ
 Diplomaفي ميارات كشخائق التجريذ  Consulting and Training   German Board كاالستذارات

of skills and teaching methods ،Oct.2018. 
البػرد االلساني لمتجريب  مؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية مغ Professional Diplomaشيادة دبمػـ  -ٖ

 الدياقات االدارية كالدالمة المغػيةفي ، Consulting and Training German Board  كاالستذارات 
Leadership and Teamwork Management  ، Oct.2018. 

البػرد االلساني لمتجريب  مؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية ك مغ Professional Diplomaشيادة دبمػـ  -ٗ
تخصيط االستخاتيجي ،في ال Consulting and Training German Boardكاالستذارات   

.2018,Institutional Strategic Planning, 
البػرد االلساني لمتجريب  مؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية ك مغ Professional Diplomaشيادة دبمػـ  -٘

 Business,2018.في ادارة السذاريع  Consulting and Training German Boardكاالستذارات   
Administration   

البػرد االلساني لمتجريب  مؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية ك مغ Professional Diplomaشيادة دبمػـ  -ٙ
 Neuro في البخمجة المغػية كالعربية Consulting and Training German Boardكاالستذارات   

Linguistic Programming NLP,Nov.2018. 
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البػرد االلساني لمتجريب مؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية  ك مغ  Professional Diplomaشيادة دبمػـ  -ٚ
تجريب  TOT.في  Consulting and Training German Boardكاالستذارات   كاالستذارات   

 .Training of trainers ،dec 2018السجربيغ ،
فاع عغ حقػؽ اصمة عمى شيادة دبمػـ اعجاد القادة السعتسجة ،االكاديسية الجكلية لمدالـ كالجح -ٛ

 .ٕٕٔٓ/ٓٔ/ٛاالنداف،
حاصمة عمى شيادة دبمػمة "االرشاد االسخؼ"،اكاديسية نيخ السعخفة الجكلية لمتجريب  -ٜ

 .ٕٕٔٓ/ٜ/ٜٕكالتصػيخ"،
االكاديسية الجكلية لمدالـ كالجفاع عغ حقػؽ  حاصمة عمى شيادة دبمػمة "ذكؼ االحتياجات الخاصة"،-ٓٔ

 .ٕٕٔٓ/ٓٔ/ٜٔاالنداف،
ى شيادة دبمػـ "ىشجسة الحات كالثقة بالشفذ"،االكاديسية العخبية الجكلية لمثقافة كالدالـ حاصمة عم-ٔٔ

 .ٕٕٔٓ/ٔٔ/ٜ-ٚكالفشػف،لمسج مغ 
 ٕٗالجبمـػ التجريبي:الشذخ العمسي الجكلي كإدارة السجالت العمسية في الفتخة مغ حاصمة عمى شيادة -ٕٔ

 ، الذشصي هللا كالسقجمة مغ السحاضخ: د.عبج  ةساعة تجريبي ٕ٘ـ،كبػاقع ٕٕٕٓأكتػبخ  ٚٔسبتسبخ إلى
 ٕٕٕٓ،يسية إيفاد أكاد

 *الذهادات السهشية:
حاصة عمى شيادة الساجدتيخ السرغخ بتقجيخ "امتياز"،تخرز )مشاىج كشخائق التجريب(،البػرد -ٔ

 .ٜٕٔٓااللساني لمتجريب كاالستذارات ،
 ٙ/ٖٕكٙٔكٜكٙدي "  التي انعقجت اياـ حاصمة عمى شيادة مذاركة في دبمػـ "قػة التكيف الشف -ٕ
،جسعية شباب الدػركباف كالثقافة بذخاكة مع السؤسدة الجكلية لمتشسية البذخية كاالستذارات  ٕٕٓٓ/

 ،السغخب.
حاصمة عمى شيادة دبمـػ ،معيج الدالـ العالسي اكاديسية ركياؿ كػتاؼ لمدالـ العالسي ،الجتياز دكرة  -ٖ

 .ٕٕٔٓ/ٜ/ٙٔي لمستجرب،التخصيط االستخاتيجي الذخر
 ٕٕٕٓ/ٛ/ٕٕحاصمة عمى شيادة دبمـػ سكػبذ لمشذخ العمسي،مشرة كاكاديسية ايفاد، -ٗ
"التحميل االحرائي"،-٘  ٕٕٕٓ/ٛ/ٕٕمشرة كاكاديسية ايفاد، حاصمة عمى شيادة دبمـػ
كاديسية حاصمة عمى شيادة اجتياز دبمػـ تجريبي " الشذخ العمسي الجكلي كادارة السجالت العمسية"،ا -ٙ

 ٕٕٕٓ/ٓٔ/ٚٔ-ٜ/ٕٗايفاد،
 ات اخرى:د*شها

حاصمة عمى شيادة الجكتػراه الفخخية في اختراص التعميع كالتجريب السيشي،كبتقجيخ امتياز،لمجيػد  -1
 .ٕٕٓٓالسبحكلة في دعع التعميع كالتجريب السيشي، السخكد العخبي لالبحاث كالجراسات االعالمية ،فمدصيغ،
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الفخخية مغ اكاديسية الدالـ في السانيا لمجيػد الستسيدة كالسذاركة االيجابية كالفعالة حاصمة عمى الجكتػراه -ٕ
في نذخ فكخ كثقافة السحبة كالدالـ كالتدامح كالتآخي كالؿيع االندانية الشبيمة بيغ جسيع مكػنات 

 .ٕٕٓٓالسجتسع،
ندانية كلمسكانة العمسية كالدسعة حاصمة عمى شيادة الجكتػراه الفخخية تقجيخا لمتسيد في مجاؿ العمػـ اال-ٖ

 .ٕٕٓٓالصيبة،السشطسة العالسية لمتحكيع كالػساشة كاالستذارات،مرخ،
 Certified Publons Academy.ٕٕٓٓحاصمة عمى شيادة التحكيع الجكلية مغ اكاديسية بابمػند -ٗ

Peer Reviewer. 
ي السانيا لمجيػد الستسيدة كالسذاركة "مغ اكاديسية الدالـ ف الثانيةحاصمة عمى الجكتػراه الفخخية " -٘

االيجابية كالفعالة في نذخ فكخ كثقافة السحبة كالدالـ كالتدامح كالتآخي كالؿيع االندانية الشبيمة بيغ جسيع 
 .ٕٕٓٓ/٘/ٔمكػنات السجتسع 

ة في نذخ مغ اكاديسية نيخ السعخفة الجكلية،لمجيػد الصيبة السبحكل الثالثةحاصمة عمى الجكتػراه الفخخية  -ٙ
 .ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٕٙالػعي الثقافي كاالجتساعي كالجعػة لشذخ ثقافة السحبة كالدالـ،

حاصمة عمى الذيادة التقجيخية الفخخية العميا ،السشطسة الػششية الجدائخية لمسبجعيغ كالبحث العمسي،مكتب -ٚ
 .ٕٕٓٓ/ٓٔ/٘ٔالسبجعيغ كالبحث العمسي بقدشصيشة،

لفخخية العميا مغ مكتب السبجعيغ كالبحث العمسي بقدشصيشة ،السشطسة حاصمة عمى الذيادة التقجيخية ا -ٛ
 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٔالػششية الجدائخية لمسبجعيغ كالبحث العمسي،

 .ٕٕٔٓحاصمة عمى شيادة محكع دكلي معتسج،السخكد العخبي لالبحاث كالجراسات االعالمية،فمدصيغ، -ٜ
اء السحبة كالدالـ كلجشة السرالحات الجكلية حاصمة عمى شيادة الجكتػراه الفخخية ،اكاديسية سفخ  -ٓٔ

،تكخيسا لي لالسيامات الجميمة كالستسيدة عغ اعسالكع االندانية في نذخ ثقافة السحبة كالتآخي 
 .ٕٕٔٓ/ٛ/ٕٔكالدالـ،

 
 :والسقبهلة لمشذر *البحهث السشذهرة

كاالمارة القخاخانية  ـ (ٙٛٔٔ -ٕٜٙىػ (/ )  ٕٛ٘ - ٖٔ٘العالقات الدياسية بيغ االمارة الغدنػية )-ٔ
 – ٜٜٚىػ( / ) ٖٔٗ- ٖٚٛـ( في العرخ العباسي مغ سشة )ٕٕٔٔ -ٕٜٚىػ ( / )  ٜٓٙ -ٖ٘ٔ)

ك ٓ٘ـ( .مشذػر في مجمة االستاذ ، كمية التخبية لمعمػـ االندانية/ ابغ رشج ، الجدء االكؿ في العجد   ٜٖٓٔ
 ٕ٘ٓٓ-ٕٗٓٓ ،ٕ٘كالجدء الثاني في العجد 

 ٖ٘ٔـ( ك االمارة القخاخانية ) ٘ٔٔٔ – ٘٘ٓٔىػ( / ) ٜٓ٘ – ٚٗٗبيغ الدالجقة ) العالقات الدياسية -ٕ
ـ( .مشذػر  ٖٓٔٔ – ٜٜٛىػ( / ) ٕ٘٘ – ٜٖٛـ( في العرخ العباسي)ٕٕٔٔ – ٕٜٚىػ( / )  ٜٓٙ –

 ٕ٘ٓٓ،  ٕ،عفي مجمة كمية التخبية / الجامعة السدتشرخية
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 – ٕٜٚىػ( / ) ٜٓٙ -ٖ٘ٔمارة القخاخانية ) الحخكة العمسية في بالد ما كراء الشيخ في عيج اال-ٖ
ـ(  . مشذػر في مجمة كمية ٕٕٔٔ -ٜٔٙىػ( / ) ٜٓٙ – ٖٓ٘ـ( خالؿ العرخ العباسي مغ سشة )ٕٕٔٔ

 ٕ٘ٓٓالتخبية / الجامعة السدتشرخية ، العجد الدادس .
القخاخانية )  ـ( ك االمارةٜٜٜ -ٗٚٛىػ( / )  ٜٖٛ – ٕٔٙالعالقات الدياسية بيغ االمارة الدامانية )-ٗ

ـ( ، مشذػر في مجمة كمية االداب / جامعة بغجاد / العجد ٕٔٓٔ -ٖٜٛىػ( / ) ٜٓٙ -ٖ٘ٔ
(ٙٚ،)ٕٓٓٗ. 

االصػؿ التاريخية لمقخاخانييغ ك دكرىع في نذخ الجيغ االسالمي في تخكدتاف ك بالد ما كراء الشيخ في -٘
جمة االستاذ / كمية التخبية لمعمـػ ـ( . مشذػر في مٕٕٔٔ -ٕٜٚىػ ( / ) ٜٓٙ -ٖ٘ٔالعرخ العباسي ) 

 .ٕٙٓٓ( / ٙ٘مشذػر في العػػػػػػػػػجد) ٕ،كجٕ٘ٓٓ( / ٖ٘االندانية/ ابغ رشج، مشذػر في العجد )
ىػ ٕٕ٘ػ ٖٔ٘االصػؿ التاريخية لمخصا كتػسعاتيع العدكخية في تخكدتاف كمشغػليا في العرخ العباسي ) -ٙ

 . ٕٚٓٓ،  ٓٛداب / كمية االداب /جامعة بغجاد ،العجد ـ( مشذػر في مجمة كمية اال ٕٛٔٔػ ٜٔٔٔ( / ) 
ىػ / ٖٙ٘معخكة قصػاف كانعكاساتيا الدياسية عمى دكلة الخصا كالدالجقة في العرخ العباسي سشة -ٚ

 .ٕٚٓٓ ٕ٘ـ . مشذػر في مجمة كمية التخبية االساسية /الجامعة السدتشرخية ، العجدٔٗٔٔ
في كتاب الفيخست البغ الشجيع الستػفى في العرخ العباسي سشة السعتقجات الجيشية في اليشج كالريغ -ٛ

ـ . مشذػر في مجمة الجراسات التاريخية /قدع التاريخ /كمية التخبية االساسية / الجامعة ٜٜ٘ىػ /  ٖ٘ٛ
 ٕٚٓٓ.،ٔالسدتشرخية ،العجد 

لعرخ العباسي الرخاع الدياسي كالعدكخؼ بيغ دكلة الخصا كاالمارتيغ الخػارزمية كالغػرية خالؿ ا-ٜ
  ٗـ(. ، مشذػر في مجمة كمية التخبية / الجامعة السدتشرخية ،العجد  ٕ٘ٓٔ -ٛ٘ٔٔىػ(/ )ٕٓٙ -ٖ٘٘)
،ٕٓٓٚ 

ىػ(  ٚٔٙ -ٗٓٙالجكر الدياسي كالعدكخؼ لخػارزمذاه عالء الجيغ دمحم مع الخصا في العرخ العباسي) -ٓٔ
 ٕٚٓٓ،ٚٙ/ابغ رشج/جامعة بغجاد،العجد ـ(. مشذػر في مجمة االستاذ /كمية التخبية ٕٕٓٔ -ٕٚٓٔ/ ) 
 – ٕٗٙاألصػؿ التاريخية لمقبيمة الحىبية كدكرىا في نذخ االسالـ بيغ السغػؿ خالؿ العرخ العباسي ) -ٔٔ

  ٙٚـ( . مشذػر في مجمة االستاذ،كمية التخبية لمعمػـ االندانية/ابغ رشج،العجد  ٕٛ٘ٔ – ٕٕٙٔىػ(/)ٙ٘ٙ
،ٕٓٓٛ 

 -ٜٔ٘خؼ لؿبائل الكخاييػػت  كالسخكييت كالشايساف خالؿ العرخ العػػػػػػػباسي )الجكر الدياسي كالعدك -ٕٔ
ـ ( . مشذػر في مجمة دراسات في التاريخ كاالثار ،قدع التاريخ ، كمية االداب ٕٛٔٔ -ٜٗٔٔىػ( /)  ٘ٔٙ

 ٜٕٓٓ.،ٓٔ، جامعة بغجاد،العجد
 ٙ٘ٙ -ٜٔٙخالؿ العرخ العباسي  ) -امارة قتمغ خاف دراسة في نذػءىا كدكرىا الدياسي كالعدكخؼ  -ٖٔ

. مشذػر في مجمة الجراسات التاريخية /قدع التاريخ /كمية التخبية االساسية / (ـٕٛ٘ٔ -ٕٕٕٔىػ( /) 
 ٕٓٔٓ.،  ٛالجامعة السدتشرخية ،العجد   
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ـ(. مشذػر في مجمة ٕٗ٘ٔ-ٕٛٔٔىػ(/)ٕ٘ٙ-٘ٔٙالجكر االدارؼ كالدياسي لمراحب محسػد يمػاج) -ٗٔ
 ٕٓٔٓ.،٘ٙة االساسية / الجامعة السدتشرخية ،العجد كمية التخبي

دراسة في سيختو كدكره الدياسي كاالدارؼ كاالقترادؼ كالعسخاني خالؿ  -األميخ كػركػز االكيغػرؼ  -٘ٔ
ـ(. مشذػر في مجمة التخاث العمسي العخبي، مخكد  ٖٕٗٔ -ٕٕٙٔىػ(/ ) ٔٗٙ-ٕٗٙ)-العرخ العباسي

 ٕٔٔٓ،   ٔمعة بغجاد،العجداحياء التخاث العمسي العخبي ،جا
خالؿ  دراسة في سيختو كدكره الدياسي كاالدارؼ كاالقترادية كالعسخاني-االكيخاتي  ألميخ آرغػف آغاا -ٙٔ

ـ(. مشذػر في مجمة كمية االداب ، جامعة كاسط ،العجد ٕ٘٘ٔ- ٜٖٕٔىػ(/)ٖ٘ٙ- ٖٚٙالعرخ العباسي )
ٜ ،.ٕٓٔٔ 

-ٕٕٛٔىػ( / )ٓ٘ٙ-ٕٙٙات السغػؿ خالؿ العرخ العباسي )الجكر الدياسي كاالدارؼ لدكجات خان -ٚٔ
، مشذػر مجمة مجاد االداب،كمية االداب، الجامعة -سيػرقػقيتيتي بيكي كأكغػؿ غايسير إنسػذجا   -ـ(ٕٕ٘ٔ

 ٕٕٔٓالعخاؾية ،العجد الخابع  .،
ؼ حتى كفاتيا سشة األصػؿ التاريخية لقبيمة القشقمي كمػقف تخكاف خاتػف مشيا كدكرىا الدياسي كاالدار  -ٛٔ

 ٖٕٔٓ، ٕٕـ  . مشذػر في مجمة كاسط لمعمـػ االندانية،جامعة كاسط ،العجد ٕٖٕٔىػ/  ٖٓٙ
.، مشذػر ضسغ عجد خاص بالسؤتسخ   الصبعات الخديئة كالحاجة الى اعادة نذخىا، بحث مذتخؾ  -ٜٔ

 ٖٕٔٓشات الثاني،الحؼ اقامتو كمية التخبية في جامعة تكخيت ،قدع المغة العخبية "مؤتسخ السخصػ 
معارؾ حاسسة في التاريخ االسالمي"معخكة كادؼ ديخغع ك انجخػؼ " انسػذجا ، مشذػر ضسغ عجد  -ٕٓ

خاص بالسؤتسخ العمسي العذخكف الحؼ عقج في كمية التخبية الجامعة السسدتشرخية تحت شعار "كراء كل 
 ٖٕٔٓ.،ٔالسجمج مجتسع متقجـ جامعة رصيشة"،

لتاريخية ألسع مجيشة بغجاد، مشذػر في مجمة دراسات في التاريخ كاالثار ،كمية االصػؿ المغػية كا -ٕٔ
 ٕٗٔٓ،،  ٓٗالعجد االداب، جامعة بغجاد،

السجف السقجسة في العخاؽ )الشجف ككخبالء(في عيج السغػؿ االيمخانييغ. مشذػر في مجمة دراسات في  -ٕٕ
 ٕٗٔٓ،  ٔٗالتاريخ كاالثار ،كمية االداب، جامعة بغجاد،ع

قاعجة جباؿ القالؿ اك حرغ فخاكديشيتيػـ في فخندا مشصمق لالمتجاد االسالمي في الغخب االكربي )  -ٖٕ
ـ( ، )مذتخؾ مع د. نبخاس تخكي ىادؼ ( مشذػر في مجمة دراسات في التاريخ ٜ٘ٚ-ٜٛٛىػ/ٖ٘ٙ-ٕٙٚ

 ٕٗٔٓ،،ٜٖ،العجد كاالثار ،كمية االداب، جامعة بغجاد
نجلذ في الغخب االكربي ) مذتخؾ مع د. نبخاس تخكي  ىادؼ ( مشذػر في الجكر العدكخؼ لػالة اال -ٕٗ

 ٕٗٔٓ، ٜٖالعجد مجمة دراسات في التاريخ كاالثار ،كمية االداب، جامعة بغجاد،
السالمح الحزارية كاالجتساعية في بالد ما كراء الشيخ قبل الفتح العخبي االسالمي.)مذتخؾ مع  -ٕ٘

،العجد في مجمة دراسات في التاريخ كاالثار ،كمية االداب، جامعة بغجاد رمشذػ د.شيساء فاضل عبج الحسيج( 
ٗٛ  ،ٕٓٔ٘ 
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ؾ مع د.شيساء فاضل عبج الجحكر التاريخية  لسرصمح بالد ما كراء الشيخ كمػقعيا الجغخافي . .)مذتخ  -ٕٙ
 ٕ٘ٔٓ،ٙٗالعجد شذػر في مجمة دراسات في التاريخ كاالثار ،كمية االداب، جامعة بغجاد،الحسيج( م

ىػ/ ٘ٙٙ -ٜٗٙالعالقات الدياسية بيغ االميخ بخكة خاف كىػالكػ كالدمصاف الطاىخ بيبخس كنتائجيا) -ٕٚ
، ٙٗـ( مشذػر في مجمة دراسات في التاريخ كاالثار ،كمية االداب، جامعة بغجاد،العجد ٕٙٙٔ-ٕٔ٘ٔ
ٕٓٔ٘ 

ر في مجمة دراسات في التاريخ مشذػ  ،ابػ رجاء قتيبة بغ سعيج البغالني السحجث كالشدابة كالسؤرخ -ٕٛ
 ٕ٘ٔٓ، ٔ٘كاالثار ،كمية االداب جامعة بغجاد،العجد 

ر في مجمة ػ شذ،مذتخؾ مع"ـ.ـ.حشاف شياب" م ـ(ٗٙٚىػ/ٚٗٔسيخة ىذاـ بغ حداف الحاتية كالعمسية ) -ٜٕ
  ٛ٘،العجد ٕٙٔٓدراسات في التاريخ كاالثار ،كمية االداب ،

ـ( ،مشذػر في مجمة االستاذ ٘٘ٓٔ-ٜٜٔىػ/ ٚٗٗ-ٖٔٛالبػييي)الخالفة العباسية في ضل التدمط  -ٖٓ
كمية التخبية ابغ رشج لمعمـػ ضسغ مجمج ممحق بالبحػث السذاركة بسؤتسخ  ،كمية التخبية/ابغ رشج.مشذػر

العمسي الجكلي الخابع تحت شعار)االصالح التخبػؼ رؤية مدتقبمية في التعميع العالي( لمفتخة مغ االندانية 
ٕٗ-ٕ٘/ٕٓٔٙ. 
جغخاؼية مجيشة جػيغ ،  "مذتخؾ مع ـ.ـ.انعاـ صافي عبج" مقبػؿ لمشذخ في مجمة دراسات في التاريخ  -ٖٔ

 ٕٙٔٓكاالثار ،كمية االداب،
نذخ ،مجمة االستاذ ،كمية التخبية/ابغ رشج  مشذػر،.انعاـ صافي عبج"دقخػ مجيشة جػيغ ، "مذتخؾ مع  -ٕٖ

 ،السجمج االكؿ .ٖٕٕكانػف االكؿ ،في ممحق العجد  ٕٛٔٓفي عاـ 
مشذػر في  -إنسػذجا  -اعالـ كزراء البالط السغػلي الػزيخ " ىجيخ" ك " قصب الجيغ حبر عسيج السمظ " -ٖٖ

 ٕٙٔٓ، ٙ٘مجمة دراسات في التاريخ كاالثار ،كمية االداب العجد 
التاريخ ـ(، في مؤتسخ قدع ٘٘ٓٔ – ٜ٘ٗىػ/  ٚٗٗ -ٖٖٗازدىار الحياة العمسية في العرخ البػييي)-ٖٗ

 ،تحت شعار)السعخفة التاريخية لخجمة الحاضخ كالسدتقبل (ٕٚٔٓ/ ٖ/ ٙالثالث كالسشعقج في 
) اثخ الحزارة االسالمية كاىتساـ االيمخانات  السغػؿ بالعمع كالعمساء (،مقبػؿ لمشذخ في مجمة دراسات  -ٖ٘

 ٕٚٔٓ،خ"في التاريخ كاالثار ،كمية االداب، "مذتخؾ مع ـ.ـ.جعفخ صادؽ عبج االمي
-ٖٕ٘ٔىػ/ٙ٘ٚ-ٔ٘ٙجغخاؼية اقميع فارس كحجكده كاىع مجنو كتأسيذ ايمخانية السغػؿ في اقميع فارس "-ٖٙ

،كمية ،كانػف االكؿ ٕٛٔٓ،السجمج االكؿ ٕٕٚ،ممحق   العجد في مجمة االستاذ مشذػرـ"( ، ٖ٘٘ٔ
 .ٕٚٔٓ،تاريخ قبػؿ الشذخ .جعفخ صادؽ عبج االميخ"دالتخبية/ابغ رشج. مذتخؾ مع 

– ٚىػ /  ٗ- ٔبحث دكلي )أثخ إزدىار المغة العخبية كآدابيا في البالد غيخ الشاشقة بيا ) ؽ  -ٖٚ
-ٔـ((في السؤتسخ الجكلي لمغة العخبية الدادس في دكلة االمارات العخبية الستحجة / دبي لمفتخة مغ ٓٔ

 سخ/مشذػر الكتخكنيا عمى مػقع السؤت، مذتخؾ مع ا.د.كليج عبػد دمحم  ٕٚٔٓ/٘/ٗ
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قبيمة األكيخات دراسة في أصػليا التأريخية كعالقتيا مع أسخة ،بحث مذتخؾ مع ا.د.كليج عبػد دمحم-ٖٛ
 ، السشذػر بالمغة اإلنكميدية:          مػ( ٕٗٙٔ   -ٖٕٓٔىػ ٖٙٙ-ٓٓٙجشكيدخاف)

Oyrat Tribe Study in her historic assets and her relationship with 
Genghis Khan Family (600-663 A.H. / 1203-1264 A.D), North Asian               
       
International research journal of social science & humanities, vol. 3, 

issue/5          May 2017.  
االميخ جشتيسػر دراسة في اصػلو التاريخية كدكره العدكخؼ كالدياسي كاالدارؼ في عيج  -ٜٖ

في مجمة دراسات في التاريخ كاالثار /جامعة بغجاد/كمية  مشذػرـ( ،ٖٕ٘ٔ-ٕٕٔٔىػ / ٖٖٙ-ٚٔٙالسغػؿ)
 ٕٚٔٓ، ٔٙالعجداالداب ،

في مجمة  مشذػرـ(،ٔٔ-ٓٔ/ػى٘-ٗالسؤسدات التعميسية في السذخؽ االسالمي كتصػرىا )القخف  -ٓٗ
 .ٕٛٔٓ ٖٙالعجد دراسات في التاريخ كاالثار /جامعة بغجاد/كمية االداب،

 بحث مذتخؾ مع ا.د.كليج عبػد دمحم/ مشذػر -ٔٗ
مػ(، السشذػر بالمغة ٕٕٙٔ -ٕ٘ٔٔىػ/ ٕٗٙ -ٕٔٙ)  تداؼ -جػ -ليػ -حكيع البالط السغػلي يي

 The Sage of Mongol Court Ye- lü-"e -liu- tch'ou- ts'ai (612:اإلنكميدية
- 624 A.H/1215 -1226 A.D), North Asian                                  

            
International research journal of Multidisciplinary, vol. 4, issue 1/  
January 2018.     

  
 – ٜ٘ٗق/  ٚٗٗ -ٖٖٗتصػر الحياة العمسية في السذخؽ االسالمي كازدىارىا في العرخ البػييي ) -ٕٗ

 .ٕٛٔٓ، ٙٙ،العجد عة بغجاد/كمية االدابفي مجمة دراسات في التاريخ كاالثار /جام مشذػر، ـ( ٘٘ٓٔ
 ٔٚٚمػ( كابغ بصػشة)تٕٚٔٔق/ٗٔٙتاريخ مجيشة السػصل مغ خالؿ رحمتي ابغ جبيخ)ت  -ٖٗ
 .ٕٛٔٓ، ٗٙ،العجد في مجمة دراسات في التاريخ كاالثار /جامعة بغجاد/كمية االداب مشذػرمػ(، ٜٖٙٔىػ/

ء مغ غيَخ الشَّاِشَقيغ بيا "ديػاف لغات التخؾ" لػػ "محسػد بحث )أثََّخ المُّغة العخبيَّة في مرشفات االدبا-ٗٗ
ضسغ كقائع السؤتسخ الجكلي الدابع لمغة العخبية الكتخكنيا ـ(" ْنُسػَذجا (،مشذػر ٘ٓٔٔىػ/ ٜٜٗالكاشغخؼ)ت

 ٕٛٔٓ/دبي ،
كآثاره العمسية )الَعالَّمة األستاذ الجكتػر حديغ الجاقػقي حياتو  مذتخؾ مع ا.د.كليج عبػد دمحم عشػانو بحث-٘ٗ
ضسغ كقائع مؤتسخ كمية التخبية الجامعة السدتشرخية  في مجمة كمية التخبية  (، مشذػر ٕ٘ٓٓ -ٕٕٜٔ) 

 . ٕٛٔٓقدع التاريخ )الجغخاؼية كالتاريخ يمتؿياف في السكاف كالدماف (



 

 

 

 

 

 

 

9 

 

خ كاالثار في مجمة دراسات في التاري مشذػرعمساء السذخؽ االسالمي السػسػعيػف "دراسة تاريخية"، -ٙٗ
 ٜٕٔٓ،ٓٚ،العجد /جامعة بغجاد/كمية االداب

 ،مشذػر في مجمة،بحث مذتخؾ مع ا.د.كليج عبػد دمحم-ٚٗ
 Iraq Under The Buwaihi  dominon     (334-381 AH. / 946-991AD.) 

International Journal of research  in social sciences   & humanities (IJRSSH), Vol 
09, Issue 1, Jan-Mar, 2019  

ـ(، ٜٕٗٔ-٘٘ٓٔىػ/ٚٗٙ-ٚٗٗالتصػرات الدياسية كالعدكخية في السذخؽ االسالمي كتجاعياتيا) -ٛٗ
 .ٜٕٔٓ، ٜٙالعجد في مجمة دراسات في التاريخ كاالثار /جامعة بغجاد/كمية االداب مشذػر

في  مشذػر ـ(ٖٚٔٔ-ٖٔٔٔق/ ٚٔٚ- ٔٔٚتجىػر مشرب الػزارة في عيج السغػؿ االيمخانييغ ) -ٜٗ
 .ٜٕٔٓ ،ٔٚ ،العجدمجمة دراسات في التاريخ كاالثار /جامعة بغجاد/كمية االداب

 )بحث مدتل مغ اشخكحة دكتػراه( اسيا ثامخ ىادؼ د.بحث مذتخؾ مع -ٓ٘
 The Role of AL-Ashraf  in Morocco  (3-7 AH/9-13 AC)                              
International Journal of Research in Social Sciences and   Humanities 

(IJRSSH) 2019, Vol. No. 9, Issue No. III, Jul-Sep, India                                
اسيا ثامخ ىادؼ )الشدب العمػؼ الذخيف في السغخب(،مقبػؿ لمشذخ في مجمة  د.بحث مذتخؾ مع  -ٔ٘ 

 ث مدتل مغ اشخكحة دكتػراه()بح .ٜٕٔٓاالداب،كمية االداب،جامعة بغجاد،
في مجمة دراسات  مشذػرـ(،ٖٗٓٔ-ٕٗٛٔق/ٖٓٚ-ٖٛٙمطاىخ العسخاف في عيج السغػؿ االيمخانييغ)-ٕ٘

،ضسغ مدتػعب سكػباس العمػـ االندانية كاالجتساعية ،الجامعة االردنية ،عسادة البحث العمسي ،عساف –
Q3 العجد  ٚٗ،السجمج،ٔ  ،ٕٕٓٓ 
بحث )ـ 1242 – 1228 ق/ 640 - 626خاف) أككتاؼ عيج في لمريشييغ رؼ كاإلدا الدياسي الجكر-ٖ٘

كليُة لمُعمػـِ اإلندانية كاالجتساعية،  ـ. 2019 تسػز ، 1 السجمج ، 2 العجدمشذػر في مجمة ُأريج الجَّ
ـ(، مجمة ٗٗٓٔ-ٜٗٚق/ٖ٘ٗ-ٕٖٔالرخاع الدياسي كالعدكخؼ في السذخؽ االسالمي كنتائجو )-ٗ٘

 .ٕٕٓٓ، ٖٚ،العجد كاالثار /كمية االداب ،جامعة بغجاد دراسات في التاريخ 
كاقع التعميع العالي كالبحث العمسي في الػشغ العخبي )السعالجة كالحمػؿ(،مشذػر في مجمة اكاديسية -٘٘

 .ٕٕٓٓ،العجد ٔالبػرؾ لمعمـػ االندانية  كاالجتساعية ،ـ 
’ ةتشسػية،مؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسي لغة الجدج مفيػميا كاىسيتيا ،بحث مشذػر في مجمة اشخاقات-ٙ٘

 .ٕٕٓٓ،   ٖٕالعجد 
بحث مشذػر  حزارية"، -ـ( "دراسة تاريخيةٖٔ-ٓٔىػ/ٚ-ٗمجيشة السػصل في مؤلفات الجغخافييغ)ؽ -ٚ٘

 .ٕٕٔٓ،   ٕٙالعجد  ،في مجمة اشخاقات تشسػية،مؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية
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٘ٛ- Historical Narratives about the Mongols in Light of the Book "Countries of the 
Eastern Caliphate" of the Orientalist Guy Le Strange. 

PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, 17 (7) (2020). 
 ٜ٘-   Technical Education A study of its Concept and Importance   مشذػر في مجمة،

 ٕٕٓٓ،   ٛالعخبي لمجراسات كاالبحاث ،السخكد العخبي لالبحاث كالجراسات االعالمية، العجد 
ٙٓ-Pollution and its Impact on Sustainable Development ،IOP Conf. Series: 

Earth and Environmental Science 790 (2021)   ،doi:10.1088/1755-
1315/790/1/012025  

ٙٔ-Soil Pollution - Causes and Effects ،IOP Conf. Series: Earth and 
Environmental Science 790 (ٕٕٓٔ،) doi:10.1088/1755-1315/790/1/012009 

ٕٙ-Water pollution Its causes and effects،IOP Conf. Series: Earth and 
Environmental Science 790 (2021)   ،doi:10.1088/1755-1315/790/1/012026 

ٖٙ-Sustainable development - A study of its goals، 
dimensions and methods of achieving- ،IOP Conf. Series: Earth and 

Environmental Science 722 (2021) 012028 ،doi:10.1088/1755-
1315/722/1/012028 

ٙٗ- Green economy and sustainable development 
IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 779 (2021) 012007 

 ٙ٘- Mongolian Interest in Architecture and Construction in China (7th C. AH/ 
13th C. AD) ،REVIEW OF INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL EDUCATION 

RIGEO  11(4), WINTER, 2021 
ٙٙ-The journey of the Franciscan Odoric De Bordenone and Ibn Battuta to China 

(8th century AH / 14th AD), REVIEW OF INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL 
EDUCATION ISSN:    11(5), SPRING, 2021. 

ٙٚ-The Effect of Fertilizer Uses on Environmental  
Pollution: A Review, REVIEW OF INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL 

EDUCATION, 11(٘ ،)SPRING, 2021 
ٙٛ-The Social Life of the Ismailis in the Islamic  

East, REVIEW OF INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL, 11(ٜ ،)SPRING, 2021 
ٜٙ-TEACHING METHODS ARE A STUDY OF THEIR  

https://www.researchgate.net/publication/346723402_Technical_Education_A_study_of_its_Concept_and_Importance
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IMPORTANCE AND TYPES IN EDUCATIONAL  
INSTITUTIONS, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, Volume 24, 

Special Issue 6, 2021 
ٚٓ-Air Pollution: A Study of Its Concept, Causes، 

Sources and Effects, Asian Journal of Water, Environment and Pollution, Vol. 19, 
No. 1 (2022), pp. 17-22,DOI 10.3233/AJW220003 

ٚٔ-Information Sources and their Role in E-learning from Iraqi 
College Students’ Viewpoint, Webology, Volume 19, Number 1, January, 2022 

ٕٚ-Information Technology: A Study of its Concept and Importance in 
Educational Institutions, Webology, Volume 19, Number 1, January, 2022. 

 ـ(ٙٔ-ٔٔق/ٓٔ-٘الحياة االقترادية عشج االسساعيمية في السذخؽ االسالمي )القخف  -ٖٚ
 ٕٕٕٓ،ٛالعجد  ٖٗ، السجمج بحث مدتل لصالب الجكتػراه ماجج حسيج رشيج،مجمة ندق

مشذػر في ـ(،بحث  ٗٔ - ٖٔق/  ٛ - ٚالحياة العمسية في العخاؽ مغ خالؿ كتب الخحالة )القخف  -ٗٚ
 ٕٕٕٓ، ٚالسجمج  ٖٓ العجدمجمة اشخاقات تشسػية ،

ٚ٘-Solid waste: A study of its concept, management methods, and 
environmental impacts 

IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 1002 (2022) 012007 
 doi:10.1088/1755-1315/1002/1/012007 

ٚٙ-The Importance of E-learning During the Corona Pandemic  مشذػر في،
IEEE،ٕٕٕٓ 

ٚٚ-Hunting and sports in the era of Oktay Khan (626-639 AH / 1228-1241 AD) 
REVIEW OF INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL, vol.11,no.5,2021 

ٚٛ-The impact of the internet of things on information institutions from  
the perspective of library employees, AbdulRahman M. Mohamed   

Suaad H. Hassan Al-Taai,  ،Huda A. Kanber  
Periodicals of Engineering and Natural Sciences, Vol. 10, No. 3, June 2022. 

 ٜٚ-Waste and its impact on environmental pollution and public health 
AIP Conference Proceedings 2450, 020024 (2022); 

https://doi.org/10.1063/5.0093362 
ٛٓ-Pesticides and their impact on environmental pollution, 

https://doi.org/10.1063/5.0093362
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 AIP Conference Proceedings 2450, 020025 
(2022);https://doi.org/10.1063/5.0093363 

ٛٔ- Al-Rashidi Quarter 
, Talent Development & Excellence Vol.12, No.2s, 2020, 2235-2249 (A 

Historical and Civilized Study) 
 -ف الَذخؾية اثََّخ حخكؼ المُّغة العخبيَّة في َأْبَجِجيَّاِت الذعػب غيَخ الشَّاِشَقِة بيا ) األكيغػرية في ُتخكدتا-ٕٛ

نيداف  ٖٔ - ٓٔدبي لمسجة  -َنُسػَذجا  (، السؤتسخ الجكلي الثامغ لمغة العخبية لمسجة  -الريشية 
 .مذتخؾ مع د. كليج عبػد دمحمٜٕٔٓ

ٖٛ-                                                Environmental pollution "causes - types  
Effects, Proceeding of the 1st International Conference on Advanced Research in 

Pure and Applied Science (ICARPAS2021 ,AIP Conf. Proc. 2398, 040023-1–
Published by AIP Publishing.  https://doi.org/10.1063/5.009336411; -040023 

ٛٗ-  The importance of using the Internet of things in education ”,Authors: Suaad 
Hadi Hassan Al-Taai, Huda Abbas Kanber, Waleed Abood Mohammed al-
Dulaimi, Publication date: iJET Vol.18 No.01(2023) January 2023, International 

Journal of Emerging Technologies in Learning. 
ٛ٘- “ Recruitment of Teachers for Cooperative Education in Educational 

Institutions”,Authors: Suaad Hadi Hassan Al-Taai, Huda Abbas Kanber, Waleed 
Abood Mohammed al-Dulaimi, Publication date: iJET Vol.18 No.03(2023) 

February 2023, International Journal of Emerging Technologies in Learning. 
 
 الكتب السؤلفة:*
ك دكرىع في الحخكة العمسية خالؿ   –عالقاتيع الدياسية  -اصػليع التاريخية    –القخاخانيػف كتاب :-ٔ

 ،بغجاد. ٔـ(، مصبعة الكخار،ط ٕٓٔٔ – ٕٜٚىػ( / )  ٚٓٙ – ٖ٘ٔالعرخ العباسي )
 ٕٙٔٓكالصبعة الثانية مغ ىحا الكتاب صجرت عغ  دار صفحات ،دمذق.

-ٗٗٚىػ/ٙ٘ٙ-ٕٚٔ)–دراسة في اصػليع التاريخية كاحػاليع العامة  –غػر االكي كتاب :-ٕ
ـ(،مصبعة ثائخ جعفخ العرامي لمصباعة الفشية الحجيثة،مؤسدة مرخ مختزى لمكتاب العخاقي، ٕٛ٘ٔ

 ٕٙٔٓكالصبعة الثانية مغ ىحا الكتاب صجرت عغ، دار كمكتبة عجناف ،العخاؽ ،،ٕٕٔٓ،العخاؽ،ٔط
دراسة في دكرىع العدكخؼ كالدياسي كاالدارؼ كاالقترادؼ كالعسخاني –السغػلي اعالـ امخاء البالط -ٖ
 ٕٗٔٓ، دار كمكتبة عجناف ،العخاؽ ،كدار صفحات ،دمذق.ٔـ"، طٕٗٚٔ-ٕٕٚٔىػ/ٖٚٙ-ٕٗٙ"

https://doi.org/10.1063/5.0093364
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دار كمكتبة عجناف ،العخاؽ ،كدار ، دراسات في تاريخ التخؾ كالسغػؿدراسات في تاريخ التخؾ كالسغػؿ -ٗ
 .ٕ٘ٔٓ،  ٔ،دمذق،طصفحات

السدتشرخية لمجراسات  مجسػعة مغ الباحثيغ ،دكر بغجاد الحزارؼ كالثقافي ماضيا كحاضخا ،مخكد-٘
 ٕ٘ٔٓ،بغجاد .  ٔالعخبية كالجكلية،الجامعة السدتشرخية بالتعاكف مع كزارة الثقافة،ط

ـ(، دار كمكتبة ٕٛ٘ٔ-ٜٗٚىػ/ٙ٘ٙ-ٕٖٔشخارستاف دراسة في احػاليا الدياسية كالعمسية )-ٙ
 . ٕٚٔٓاديل،العخاؽ ،كدار صفحات ،دمذققش
ـ (، دار ٗٔ-ٖٔىػ/ٛ-ٚاعالـ كزراء البالط السغػلي دراسػػػػػػػػة في دكرىػػػػػع الديػػػػاسي كاالدارؼ )القخف -ٚ

 .ٕٛٔٓ، ٔكمكتبة قشاديل،العخاؽ،ط
عاـ ـ(،مذتخؾ مع:أ.ـ.د.شيساء فاضل عبج الحسيج،ـ.د.انٗٔ-ٖٔق/ٛ-ٚصفحات مغ تاريخ السغػؿ )ؽ  -ٛ

 .ٜٕٔٓ، ٔطصافي عبج،ـ.ـ.حشاف شياب احسج،  دار كمكتبة عجناف ،العخاؽ،
 ـ(،مذتخؾ مع:أ.ـ.د.شيساء فاضل عبج الحسيج،ٖٔ-ٜىػ/ ٚ-ٖؽ دراسات في تاريخ السذخؽ االسالمي) -ٜ

 . ٕٕٓٓ،  ٔدار كمكتبة عجناف ،العخاؽ،ط
 ٔسشجالكؼ،مكتب االميخ لمصباعة،طالسخترخ في بشاء البخامج التجريبية ،مذتخؾ مع ا.ـ.د. عالء ال-ٓٔ

 ، العخاؽ. ٕٕٔٓ،
. سمػاف كساؿ ،زيشب  السجالت العمسية السحكسة كترشيفيا كمعامل التأثيخ ،مع مجسػعة مغ السؤلفيغ-ٔٔ

الجكلية لمعمساء كالخبخاء الباحثيغ  جصػلي،د زيشب عبج هللا،د.خيخئيل حديشي ،د. عبج هللا التخيدي ،مشرة اري
،ٕٕٓٔ. 

مكتب االميخ  ، ٕٕٔٓ، ٔريذ كلغة الجدج،مذتخؾ مع د.عالء السشجكالؼ ،ـ.صبا عبج العديد ،طالتج-ٕٔ
 ، العخاؽ. ٕٕٔٓ، ٔلمصباعة،ط

ـ(، مذتخؾ مع د. اسيا ثامخ ،د. حشاف شياب ،دار ٙٔ-ٚق/ٓٔ-ٔدراسات في تاريخ اليشج)القخف -ٖٔ
 ٖٕٕٓكفاءة السعخفة ،االردف ،

 *السقاالت السشذهرة في السجالت :
شخرية العجد:العالمة أ.د.عبج القادر الذيخمي،مشذػرة في مجمة العخبي لمجراسات االعالمية التي ترجر -ٔ

 . ٜٕٔٓ، ٖعغ السخكد العخبي لالبحاث كالجراسات االعالمية،فمدصيغ ،العجد 
د التحقيق الرحفي اىسيتو كتصػره، مشذػرة في مجمة العخبي لمجراسات االعالمية التي ترجر عغ السخك-ٕ

 . ٜٕٔٓ، ٖالعخبي لالبحاث كالجراسات االعالمية،فمدصيغ ،العجد 
،مشذػرة في عجد خاص بػقائع السؤتسخ العمسي الجكلي -دراسة في مفيػمو كاسبابو–العشف ضج السخأة  -ٖ

لسػاجية العشف كالتسيد ضج السخأة مغ مجمة الجراسات كاالبحاث التشسػية التي ترجر عغ السشتجػ العخبي 
 .ٕٕٓٓ،  ٖلمتجريب كالتشسية،مرخ،العجد االفخيقي

 *الدورات العمسية السذاركة فيها :
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دكرة في التأىيل التخبػؼ ك شخائق التجريذ ، ك دكرة في المغة العخبية ،في مخكد تصػيخ شخائق التجريذ  -ٔ
 . ٕٕٓٓكالتجريب الجامعي في جامعة بغجاد لدشة 

بة االلكتخكنية في جامعة بغجاد كالخاصة بجكرات التخؾية دكرة في الحاسبة االلكتخكنية في مخكد الحاس -ٕ
 .ٕ٘ٓٓالعمسية لدشة 

دكرة في الحاسبة االلكتخكنية في مخكد الحاسبة االلكتخكنية في كمية التخبية /ابغ رشج/ جامعة بغجاد -ٖ
ٕٓٓ٘. 

 ٕ٘ٔٓدكره لتعمع بخنامج الكػكل سكػلخ ،كحجة التعميع السدتسخ،جامعة بغجاد،-ٗ
 ٕٙٔٓمع كتصػيخ المغة االنكميدية في كمية التخبية ابغ رشج دكرة لتع-٘
 ٕٙٔٓفي كمية التخبية ابغ رشج  دكرة لتعمع كتصػيخ المغة العخبية-ٙ
دكره لتعمع بخنامج الكػكل سكػلخ ،كحجة الحاسبات االلكتخكنية، في كمية التخبية ابغ رشج جامعة  -ٚ

 ٕٚٔٓ،شيخ اذار،بغجاد
 ٕٚٔٓفي كمية التخبية ابغ رشج ،الثانية  ة العخبية دكرة لتعمع كتصػيخ المغ -ٛ
دكرة التجريبية عمى كيؽية بشاء ككضع اختبارات المغة العخبية ككيؽية تحميل الشتائج/االمارات /دبي التي  -ٜ

نطسيا السخكد الػششي لمؿياس ،السراحبة لمسؤتسخ الجكلي الدادس لمغة العخبية /االمارات العخبية الستحجة 
  ٕٚٔٓ/٘/ٖ-ٕة ثالث اياـ /دبي/لسج

،كحجة ٕٚٔٓ/ٗ/ٕٚكلغاية  ٕٚٔٓ/ٖ/ٕٚ،مغ الخصة االستخاتيجية اعتبارا مغ  ٕدكره الحاسبة رقع -ٓٔ
 .الحاسبة  في كمية التخبية ابغ رشج 

)فغ تخبية خاليا  ٕٚٔٓ شيخ شباط الجكره التصػيخية /كحجة التعميع السدتسخ في كمية التخبية ابغ رشج -ٔٔ
 التسييد بيغ العدل االصمي كالغيخ اصمي( الشحل ككيؽية

 . ٕٚٔٓدكرة )تخبية الشحل( ، قدع الجغخاؼية،كمية التخبية ابغ رشج شيخ كانػف االكؿ -ٕٔ
دكره لتعمع بخنامج الكػكل سكػلخ ،كحجة الحاسبات االلكتخكنية، في كمية التخبية ابغ رشج جامعة  -ٖٔ

 .ٕٚٔٓبغجاد،شيخ كانػف االكؿ،
بخنامج االكدل ،كحجة الحاسبات االلكتخكنية، في كمية التخبية ابغ رشج جامعة بغجاد،كانػف  دكره لتعمع -ٗٔ

 .ٕٚٔٓاالكؿ،
 .ٕٚٔٓبغجاد ، دكرة ترحيح االغالط المغػية ،كحجة التعميع السدتسخ /كمية االداب /جامعة-٘ٔ
خبية االسالمية،كمية التخبية دكرة االستالؿ العمسي بيغ الحاجة كالزخكرات ،جامعة بغجاد ،قدع القخاف كالت-ٙٔ

 .ٕٚٔٓ/ابغ رشج ،
دكرة )ترحيح التعبيخ الكتابي كمفاـيع ميسة في الؿياس (التي نطسيا السخكد الػششي لمؿياس -ٚٔ

 ٛ،السراحبة لمسؤتسخ الجكلي الدابع لمغة العخبية /االمارات العخبية الستحجة /دبي/لسجة ثالث اياـ كبسعجؿ 
  ٕٛٔٓنيداف  ٕٔ-ٜٔمسجة مغ ساعات خالؿ اياـ السؤتسخ ل
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 دكره لتعمع بخنامج ريديخج كيت  ،كحجة الحاسبات االلكتخكنية، في كمية التخبية ابغ رشج جامعة بغجاد -ٛٔ
 .ٕٛٔٓشيخ تذخيغ االكؿ 

 دكره لتعمع بخنامج مشرة اريج  ،كحجة الحاسبات االلكتخكنية، في كمية التخبية ابغ رشج جامعة بغجاد -ٜٔ
 .ٕٛٔٓكؿ شيخ تذخيغ اال

دكرة الدياقات االدارية كالدالمة المغػية، مخكد التشسية لمجراسات كالتجريب كمؤسدة العخاقة لمثقافة -ٕٓ
مغ شيخ تذخيغ   ٘ٔ-ٖٔكالتشسية كمشطسة االعتساد الجكلي كالبػرد االلساني لمتجريب كاالستذارات ،لمسجة مغ 

 .ٕٛٔٓاالكؿ 
تشسية لمجراسات كالتجريب كمؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية كمشطسة دكرة ميارات كشخائق التجريذ ،مخكد ال-ٕٔ

 .ٕٛٔٓمغ شيخ تذخيغ االكؿ   ٖٕ -ٕٓاالعتساد الجكلي كالبػرد االلساني لمتجريب كاالستذارات ،لمسجة مغ 
تشسية دكرة االدارة التخبػية االستخاتيجية ، مخكد التشسية لمجراسات كالتجريب كمؤسدة العخاقة لمثقافة كال-ٕٕ

 ٕٔ – ٓٔ"ساعة   ٕ٘ -ٕٗكمشطسة االعتساد الجكلي كالبػرد االلساني لمتجريب كاالستذارات ،لمسجة مغ 
 .ٕٛٔٓمغ شيخ تذخيغ االكؿ صباحا "

دكرة لغة الجدج، مخكد التشسية لمجراسات كالتجريب كمؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية كمشطسة االعتساد -ٖٕ
مغ شيخ تذخيغ ضيخا"  ٕ -ٕٔ"ساعة   ٕ٘ -ٕٗريب كاالستذارات ،لمسجة مغ الجكلي كالبػرد االلساني لمتج

 .ٕٛٔٓاالكؿ 
دكرة ادارة السذاريع ، مخكد التشسية لمجراسات كالتجريب كمؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية كمشطسة االعتساد -ٕٗ

مغ شيخ تذخيغ  ٔى تذخيغ االكؿ ال ٖٔلمسجة مغ  ٕٛٔٓالجكلي كالبػرد االلساني لمتجريب كاالستذارات،
 مداء. ٛ -ٙالثاني،

دكرة التخصيط االستخاتيجي ، مخكد التشسية لمجراسات كالتجريب كمؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية كمشطسة  -ٕ٘
مغ شيخ  ٔتذخيغ االكؿ الى  ٖٔ، لمسجة مغ ٕٛٔٓاالعتساد الجكلي كالبػرد االلساني لمتجريب كاالستذارات ،

 داء.م ٙ-ٗتذخيغ الثاني.ساعة 
دكرة الؿيادة ، مخكد التشسية لمجراسات كالتجريب كمؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية كمشطسة االعتساد الجكلي -ٕٙ

 .ٕٛٔٓ/  ٔٔ/ ٖ،  كالبػرد االلساني لمتجريب كاالستذارات
سية دكرة البخمجة المغػية كالعربية ، مخكد التشسية لمجراسات كالتجريب كمؤسدة العخاقة لمثقافة كالتش-ٕٚ

مغ شيخ تذخيغ الثاني  ٕٕ -ٚٔلمسجة مغ كمشطسة االعتساد الجكلي كالبػرد االلساني لمتجريب كاالستذارات 
،ٕٓٔٛ. 

مغ البػرد االلساني لمتجريب كاالستذارات    Professional Diplomaدكرة لمحرػؿ عمى شيادة دبمػـ  -ٕٛ
 Trainingتجريب السجربيغ ، TOT.في  Consulting and Training German Boardكاالستذارات   
of trainers ،dec 2018. 
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دكرة التعميع االلكتخكني كالسيارات التجريدية لالستاذ الجامعي ، مخكد التشسية لمجراسات كالتجريب -ٜٕ
 ٜٕٔٓ/ٔ/ٜكمؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية ككمية االداب جامعة بغجاد،

الكخدية، التي اقاميا قدع المغة الكخدية في كمية التخبية ابغ  السذاركة في دكرة تعمع اسذ كمبادغ المغة -ٖٓ
 ٜٕٔٓرشج 

السذاركة في الجكرة التجريبية التي اؾيست في مخكد تحقيق السخصػشات في جامعة قشاة الدػيذ ،مرخ -ٖٔ
 .ٜٕٔٓشباط ، ٛ-ٚ،في الفتخة مغ 

التي نطستيا كحجة ابغ سيشا   google classroomالسذاركة في دكرة الرفػؼ التعميسية  االلكتخكنية -ٕٖ
لمتعميع االلكتخكني في جامعة بغجاد بالتعاكف مع كمية التخبية ابغ رشج لمعمػـ االندانية كشعبة الزساف 

 .ٕٛٔٓ/ٔٔ/ ٖٔكلغاية ٕٛٔٓ/ٔٔ/ٕٔكالجػدة في الكمية لمفتخة مغ 
فة كالتشسية كالبػرد االلساني السذاركة في دكرة خبيخ التجريب الجكلي التي نطستيا مؤسدة العخاقة لمثقا-ٖٖ

 كبتقجيخ امتياز. ٜٕٔٓ/ٜ/ٚالى  ٜٕٔٓ/ٛ/ٓٔلمتجريب كاالستذارات لمسجة مغ 
السذاركة في دكرة مدتذار التجريب الجكلي التي نطستيا مؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية كالبػرد االلساني  -ٖٗ

كبتقجيخ  .ٜٕٔٓ/ٓٔ/ٜالى  ٜٕٔٓ/ٛ/ٕٓمسجة ل كالشقابة العامة لمسجربيغ العخاقييغ لمتجريب كاالستذارات
 امتياز.

السذاركة في دكرة عغ مشرة اكركيج التي نطسيا قدع الحاسبات في كمية التخبية ابغ رشج لمعمػـ  -ٖ٘
 .ٜٕٔٓاالندانية ،كانػف االكؿ 

في سدتسخ بالتعاكف مع كحجة التعميع الاالكدل التي نطسيا قدع الحاسبات  التصػيخية كرةالجالسذاركة في -ٖٙ
 .ٜٕٔٓ /ٕٔ/ٕٛالى  ٕٔ/ ٕٔلمسجة مغ كمية التخبية ابغ رشج لمعمـػ االندانية ،

ة التي اقاميا قدع التاريخ مع كحجة التعميع السدتسخ في كمية التخبية ابغ رشج لمعمػـ ر السذاركة في الجك -ٖٚ
 .ٜٕٔٓ/ٕٔ/ٕٙ-ٕ٘االندانية بعشػاف )نطاـ السقخرات كالتعامل مع الصالب الكتخكنيا( يػمي 

السذاركة في الجكرة التجريبية التي اقاميا قدع القخاف كالتخبية االسالمية مع كحجة التعميع السدتسخ في -ٖٛ
 -ٕٔـ ػ كمية التخبية ابغ رشج لمعمػـ االندانية بعشػاف)ضبط تفديخ القخاف بحدب قػاعج التفديخ كاصػلو( ي

ٖٔ/ٔ/ٕٕٓٓ. 
قاميا قدع القخاف كالتخبية االسالمية مع كحجة التعميع السدتسخ في السذاركة في الجكرة التجريبية التي ا -ٜٖ

 .ٕٕٓٓ/ٔ/ٜٕ-ٕٛكمية التخبية ابغ رشج لمعمـػ االندانية بعشػاف)احكاـ التالكة كالتجػيج(يػمي 
السذاركة في الجكرة التجيبية التي اقاميا قدع المغة العخبية مع كحجة التعميع السدتسخ بعشػاف)بختػكػؿ -ٓٗ

 .ٕٕٓٓ/ٔ/ٕٛ-ٕٚالسؤتسخات(يػمي االثشيغ كالثالثاء اقامة 
شيادة مذاركة في السداؽ التجريبي "ترسيع السداقات التعميسية التفاعمية عغ بعج "،الحؼ نطستو مشرة -ٔٗ

يع،د.سيف الدػيجؼ،أ.معج الحاكع عبخ نطاـ  ،اريج العمسية كقجمو كل مغ د.حدغ عمي ،د.عبج الخحسغ ابخـا
 .ٕٕٓٓ/ٗ/ٔ"عميع"،التعميع االلكتخكني 
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 ٕٕٓٓ/ٗ/ٖشيادة مذاركة في الجكرة التثؿيؽية عغ كباء الكػركنا عمى قاعة اكاديسية الخكنق الجكلية ،-ٕٗ
 ،الييئة الجكلية لعمساء التشسية البذخية .

السدتجج  شيادة مذاركة في السداؽ التجريبي "التخصيط كادارة الرحة العامة في كباء فيخكس كػركنا-ٖٗ
أ.د.سساح احسج ، الحؼ نطستو مشرة اريج العمسية كقجمو كل مغ ا.د.حدع مشاؼ الجاككد ("ٜٔ-)كػفيج 
سج رشجؼ عبج هللا،أ.ـ.د.سحخ خميفة سالع،د.سيف الدػيجؼ ،أ.د.اميخة محسػد الخاكؼ،أ.ـ.د.احالجبػرؼ 

 .ٕٕٓٓ/ٗ/ٓٔعبخ نطاـ التعميع االلكتخكني "عميع"، ،،د.سعيج مدعل ،د.دريج كساؿ عبػد
 ..ٕٕٓٓشيادة اتساـ مداؽ"ميارات التصػر السيشي"،مشرة ادراؾ،مة عمى حاص-ٗٗ
 .ٕٕٓٓمشرة ادراؾ، شيادة اتساـ مداؽ"التغحية كالرحة"،حاصمة عمى -٘ٗ
جسعية شباب  حاصمة عمى شيادة مذاركة في الجكرة التجريبية "شخؽ ابجاعية لمحفع كالسخاجعة"،-ٙٗ

 ..ٕٕٓٓ/ٗ/ٖٔ -ٔٔكلية لمتشسية البذخية كاالستذارات ،السغخب ،الدػركباف كالثقافة بذخاكة مع السؤسدة الج
،السخكد العخبي لالبحاث كالجراسات ٕٕٓٓ/ٗ/ٕٓ-ٛٔمذاركة في الجكرة التجريبية "اعجاد محيعيغ"لمسجة -ٚٗ

 االعالمية بالتعاكف مع اذاعة عميدة كجخيجة كقشاة عاجل مرخ االخبارية .
 Googleاالفتخاضية "اعجاد االختبارات االلكتخكنية بػاسصة  حاصمة عمى شيادة مذاركة في الجكرة-ٛٗ

Classroom ،جامعة القادسية،كمية التخبية،ٕٓ/ٗ/ٕٕٓٓ . 
 Theحاصمة عمى شيادة دكرة نطستيا جامعة الخميج في عجساف ،دكلة االمارات العخبية الستحجة،)-ٜٗ

course Defeat Covid -19 be A Champion ،ٕٕٓٓ. 
جكرة التجريبية "تفعيل السجاميع البحثية كزيادة االنتاج العمسي"،التي عقجت عمى ىامر مذاركة في ال-ٓ٘

 . ٕٕٓٓ/ ٗ/ٕٔ- ٛٔفعاليات السحفل العمسي الجكلي الدادس الحؼ نطستو مشرة اريج العمسية ،
مذاركة في الجكرة التجريبية "استخاتيجيات الشذخ في الرف االكؿ العالسية"،التي عقجت عمى ىامر -ٔ٘

 . ٕٕٓٓ/ ٗ/ٕٔ- ٛٔفعاليات السحفل العمسي الجكلي الدادس الحؼ نطستو مشرة اريج العمسية ،
مذاركة في الجكرة التجريبية "التػاصل العمسي"،التي عقجت عمى ىامر فعاليات السحفل العمسي الجكلي -ٖ٘

 . ٕٕٓٓ/ ٗ/ٕٔ- ٛٔالدادس الحؼ نطستو مشرة اريج العمسية ،
ريبية "اىسية بخاءات االختخاع في عرخ االبتكار السفتػح"،التي عقجت عمى ىامر مذاركة في الجكرة التج-ٗ٘

 . ٕٕٓٓ/ ٗ/ٕٔ- ٛٔفعاليات السحفل العمسي الجكلي الدادس الحؼ نطستو مشرة اريج العمسية،
مذاركة في الجكرة التجريبية "الجامعات البحثية"،التي عقجت عمى ىامر فعاليات السحفل العمسي الجكلي -٘٘
 . ٕٕٓٓ/ ٗ/ٕٔ- ٛٔدس الحؼ نطستو مشرة اريج العمسية،الدا
مذاركة في الجكرة التجريبية "سسات كمالمح كخرائز السخصػشات االلؽية"،التي عقجت عمى ىامر -ٙ٘

 . ٕٕٓٓ/ ٗ/ٕٔ- ٛٔفعاليات السحفل العمسي الجكلي الدادس الحؼ نطستو مشة اريج،
سيتو كصمتو بدائخ التخررات"،التي عقجت عمى اى–مذاركة في الجكرة التجريبية "عمع االصػات -ٚ٘

 . ٕٕٓٓ/ ٗ/ٕٔ- ٛٔىامر فعاليات السحفل العمسي الجكلي الدادس الحؼ نطستو مشرة اريج العمسية ،
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مذاركة في الجكرة التجريبية "ترسيع بشظ السفخدات االلكتخكني كصياغة االمتحانات الؿياسية "دكرة -ٛ٘
عقجت عمى ىامر فعاليات السحفل العمسي الجكلي الدادس الحؼ نطستو متقجمة في الؿياس كالتقػيع""،التي 

 . ٕٕٓٓ/ ٗ/ٕٔ- ٛٔمشرة اريج العمسية ،
ػيع في التعميع عغ بعج "،التي نطستيا مشرة اريج العمسية لمسجة قمذاركة في الجكرة التجريبية "الؿياس كالت-ٜ٘
ٕٚ/ٗ-ٔ/٘/ٕٕٓٓ. 
ريبية "صشاعة السحتػػ اليادؼ عبخ مػاقع التػاصل حاصمة عمى شيادة مذاركة في الجكرة التج -ٓٙ

االجتساعي "، جسعية شباب الدػركباف كالثقافة بذخاكة مع السؤسدة الجكلية لمتشسية البذخية كاالستذارات 
 .ٕٕٓٓ/٘/ٙٔكٖٔكٜكٙ،السغخب ،

قامتيا مشرة حاصمة عمى شيادة مذاركة في الجكرة التجريبية "ميارات التعامل مع كسائل االعالـ"،التي ا-ٔٙ
 ،كقجميا االستاذ دمحم كخيذاف محيع قشاة الجديخة. ٕٕٓٓ/ٚ/٘اريج يػـ

التي حاصمة عمى شيادة مذاركة في الجكرة السعشػنة  "ترشيف كادارة السجالت العمسية "السدتػػ االكؿ، -ٕٙ
ذخؽ األكسط في مخكد دراسات ال -الذبكة الدػيجية العخاؾية لمجراسات  نطستيا جامعة كخبالء بالتعاكف مع 

 ٕٕٓٓ/ٚ/ٕٓ-ٖٔ،لمسجة مغ ٕٕٓٓ، RIKEجامعة لػنج الدػيجية،كبػابة ريكة 
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الجكرة السعشػنة  "ترشيف كادارة السجالت العمسية "السدتػػ الثاني،التي  -ٖٙ

ذخؽ األكسط في مخكد دراسات ال -نطستيا مشطسة الرجاقة الجكلية الذبكة الدػيجية العخاؾية لمجراسات 
 .ٕٕٓٓ/ٛ/ٕٙ-ٔٔ،لمسجة مغ RIKE ،2020جامعة لػنج الدػيجية،كبػابة ريكة 

حاصمة عمى شيادة مذاركة في دكرة التدامح ،جسعية شباب الدػرباف كالثقافة كالسؤسدة الجكلية لمتشسية -ٗٙ
 .ٕٕٓٓ/ٜ/ٕٛالبذخية كاالستذارات،السغخب،

تحكع في السذاعخ كاالنفعاالت ،جسعية شباب الدػرباف حاصمة عمى شيادة مذاركة في دكرة سبل ال -٘ٙ
 .ٕٕٓٓ/ٜ/ٖٓكالثقافة كالسؤسدة الجكلية لمتشسية البذخية كاالستذارات،السغخب،

حاصمة عمى شيادة مذاركة في دكرة االبجاع في حل السذكالت كاتخاذ القخارات ،جسعية شباب  -ٙٙ
 .ٕٕٓٓ/ٜ/ٕٙة كاالستذارات،السغخب،الدػرباف كالثقافة كالسؤسدة الجكلية لمتشسية البذخي

حاصمة عمى شيادة مذاركة في دكرة التدامح ،جسعية شباب الدػرباف كالثقافة كالسؤسدة الجكلية  -ٚٙ
 .ٕٕٓٓ/ٜ/ٕٛلمتشسية البذخية كاالستذارات،السغخب،

حاصمة عمى شيادة مذاركة في دكرة غيخ عاداتظ تشجح حياتظ ،جسعية شباب الدػرباف كالثقافة  -ٛٙ
 .ٕٕٓٓ/ٜ/ٕٓالسؤسدة الجكلية لمتشسية البذخية كاالستذارات،السغخب،ك 

حاصمة عمى شيادة مذاركة في دكرة السخاىقة كمفتخؽ الصخؽ ،جسعية شباب الدػرباف كالثقافة  -ٜٙ
 .ٕٕٓٓ/ٜ/ٜٔكالسؤسدة الجكلية لمتشسية البذخية كاالستذارات،السغخب،
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ة"ادارة االزمات مغ قبل السخأة في ضل جائحة حاصمة عمى شيادة مذاركة في الجكرة التجريبي-ٓٚ
كػركنا"،مشطسة الرجاقة الجكلية كلجشة شؤكف السخأة كالصفل التابعة ليا ككمية اقتراديات االعساؿ/جامعة 

 .ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٚ-ٙالشيخيغ ،
-ٔٔساعة تجريبية ، ٕٔحاصمة عمى شيادة مذاركة في دكرة الدياقات االدارية كالدالمة المغػية،-ٔٚ
ٔٗ/ٔٓ/ٕٕٓٓ. 
االتحاد العاـ لشقابات ،ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٖ-ٕحاصمة عمى شيادة مذاركة في دكرة لغة الجدج لمسجة مغ -ٕٚ

 السجربيغ العخب.
حاصمة عمى شيادة مذاركة دكرة"داء الدكخؼ كالدسشة"،مخكد التعميع السدتسخ ،جامعة تكخيت  -ٖٚ

،ٚ/ٕ/ٕٕٓٓ. 
ي الجامعات العخاؾية"،شعبة التعميع السدتسخ حاصمة عمى شياة مذاركة في الجكرة"مذاريع التخخج ف-ٗٚ

 .ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٛٔ-ٙٔ/جامعة البرخة لمشفط كالغاز،
حاصمة عمى شيادة حزػر دكرة"اسيامات السدمسيغ في تقشيغ حقػؽ االنداف"،مخكد التعميع السدتسخ -٘ٚ

 .ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٖٔ،جامعة تكخيت،
خ في السجالت العالسية سكػباس"،مخكد حاصمة عمى شيادة مذاركة في الجكرة التجريبية "اىسية الشذ-ٙٚ

 .ٕٕٔٓ/ٔ/ٜ-ٛالتعميع السدتسخ،جامعة ديالى،
حاصمة عمى شيادة مذاركة كحزػر في دكرة"مدتمدمات السحقق لتحقيق الشز التاريخي "،مخكد -ٚٚ

 .ٕٕٔٓ/ٔ/ٗٔ-ٖٔدراسات السػصل ،
جمات البحثية كالسكتبية حاصمة عمى شيادة حزػر كمذاركة في دكرة"ؾيادة التسيد"،فخيق فػريػ لمخ-ٛٚ

 .ٕٕٔٓ/ٔ/ٛٔ-ٕٔالستكاممة ،الدعػدية،
 ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓحاصمة عمى شيادة مذاركة في الجكرة "تقييع كتقػيع التعميع االلكتخكني لمعاـ الجراسي -ٜٚ

 .ٕٕٔٓ/ٖ/ٖٔ-ٓٔكمية التخبية ابغ رشج انسػذجا"،كمية التخبية ابغ رشج،
ية "الية جسع السعمػمات لمبحث العمسي بيغ الشطع التقميجية حاصمة عمى شيادة مذاركة في الجكرة العمس-ٓٛ

 .ٕٕٔٓ/ٖ/ٕٕ-ٜٔالدمبيات كااليجابيات"،كمية التخبية ابغ رشج لمعمـػ االندانية –كالحجيثة 
االمخيكي لتػثيق اليػامر كقائسة السرادر    APAحاصمة عمى شيادة حزػر في الجكرة "نطاـ -ٔٛ

االندانية ،مخكد احياء التخاث العمسي بالتعاكف مع مخكد دراسات السػصل  كالسخاجع في البحث العمسي لمعمػـ
 .ٕٕٔٓ/ٖ/ٕٛ-ٕٚ،جامعة السػصل،

قػاعج استخجاـ االخترارات –حاصمة عمى شيادة مذاركة في الجكرة العمسية"بيغ االىسية كالتصبيق -ٕٛ
 .ٕٕٔٓ/ٖ/ٕٙ، كالتخؾيع كالخمػز بالبحث العمسي"،كمية التخبية ابغ رشج لمعمـػ االندانية

"،مخكد التعميع ٜٔحاصمة عمى شيادة مذاركة في الجكرة"الثقافة الرحية مدارا كاضحا لمػقاية مغ كػفيج -ٖٛ
 .ٕٕٔٓ/ٗ/ٕ٘-ٕٗالسدتسخ ،جامعة تكخيت،
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حاصمة عمى شيادة حزػر الجكرة"اليات التخصيط االستخاتيجي"،اكاديسية اثخاء السعخفة ،مشطسة الرجاقة -ٗٛ
 ٕٕٔٓ/٘/ٓٔ،الجكلية ،الدػيج

 .ٕٕٔٓ/ٙ/ٔٔحاصمة عمى شيادة مذاركة في الجكرة " تسكيغ السخأة"،اكاديسية ركياؿ لمدالـ العالسي ،-٘ٛ
 .ٕٕٔٓ/ٛ/٘حاصمة عمى شيادة مذاركة في الجكرة"كتابة الديخةالحاتية"،مخكد مذػرة لمجراسات كالتشسية،-ٙٛ
ػيات "،مخكد مذػرة لمجراسات كالتشسية ادارة الػقت كاالكل حاصمة عمى شيادة مذاركة في الجكرة -ٚٛ

،ٕٔ/ٛ/ٕٕٓٔ. 
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الجكرة التجريبية "ميارات االبجاع"،مخكد مذػرة لمجراسات كالتشسية -ٛٛ

،ٕٙ/ٛ/ٕٕٓٔ 
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الجكرة"العبقخية سخ مغ اسخار البذخية"،مخكد التجريب  االحتختفي -ٜٛ

 .ٕٕٔٓ/ٜ/٘الجكلية ،الدػيج،،مشطسة الرجاقة 
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الجكرة"ميارات اصجار الذيادات العمسية السػثقة لمباحثيغ"،مشطسة -ٜٓ

 .ٕٕٔٓ/ٜ/ٙ-ٗاؾية لمجراسات،خ الع جيةالرجاقة الجكلية ،بػابة ريكة ،الذبكة الدػي
جكؼ كااللي "،مشطسة حساة الدالـ حاصمة عمى دبمػـ تجريبي لمسذاركة في الجكرة "الشطاـ السحاسبي الي-ٜٔ

 ٕٕٔٓ/ٜ/ٜالعالسيغ صشاع الدالـ،
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الجكرة "اساسيات الترسيع"،مخكد مذػرة لمجراسات كالتشسية -ٕٜ

،ٜ/ٜ/ٕٕٓٔ. 
حاصمة عمى شيادة حزػر في دكره"اعجاد القادة"،االكاديسية الجكلية لمدالـ كالجفاع عغ حقػؽ  -ٖٜ

 .ٕٕٔٓ/ٜ/ٙٔاالنداف،
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الجكرة"االتراؿ كالتػاصل"،مشطسة حساة الدالـ العالسيغ صشاع -ٜٗ

 .ٕٕٔٓ/ٓٔ/ٕٔالدالـ،
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الجكرة"حاضشات االعساؿ الجامعية"،جامعة بغجاد بالتعاكف مع قدع -ٜ٘

 ٕٕٔٓ/ٓٔ/ٗ-ٕحاضشة التعميع العالي،دائخة البحث كالتصػيخ،لمسجة 
استسخار مديخة التخبية كالتعميع السدتشجة الى التحػؿ الخقسي ،السجمذ العخبي مذاركة في الجكرة التجريبية "-ٜٙ

االفخيقي لمتكامل كالتشسية بالتعاكف ع  كمية التخبية ابغ رشج لمعمـػ االندانية ،كالتي اؾيست في دبي لمسجة 
ٕٗ-ٕ٘/ٜ/ٕٕٓٔ. 
"جامعة بغجاد،مخكد التعميع السدتسخ لمسجة مغ OJSرة"ادارة السجالت حاصمة عمى شيادة مذاركة في دك -ٜٚ
ٔٛ-ٕٕ/ٜ/ٕٕٓٔ. 
،الجسعية ٕٕٔٓ/ٔٔ/ٗٔ-ٔٔحاصمة عمى شيادة مذاركة في دكرة "تحقيق كتخميع السخصػشات "،-ٜٛ

 العخاؾية العمسية لمسخصػشات .
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لبحث التاريخي بيغ االصالة "تثشيات كاليات التػثيق في ميج ا حاصمة عمى شيادة مذاركة في الجكرة -ٜٜ
 ٕٕٔٓ/ٕٔ/ٕٙ-ٕٕكالتججيج"،قدع التاريخ، التعميع السدتسخ ،كمية التخبية ابغ رشج،

بيجيا العالسي مع التخكيد عمى مجيشة يحاصمة عمى شيادة مذاركة في الجكرة"التعخيف بسػقع كيك -ٓٓٔ
 ٕٕٔٓ/ٕٚ-ٕٙالسػصل"،جامعة السػصل مخكد دراسات السػصل ،

ى شيادة مذاركة في الجكرة "الدالمة كاالمغ البايػلػجي "جامعة ميداف كمية حاصمة عم-ٔٓٔ
،  ٕٕٕٓ/ٕ/ٕالعمـػ

حاصمة عمى شيادة مذاركة في الجكرة "تسكيغ السخأة نحػ تحقيق دكرىا الخيادؼ في السجتسع "،السشتجػ  -ٕٓٔ
 ٕٕٕٓ/ٕ/ٕٔالعخبي لجراسات السخأة كالتجريب كفخيق ليغ،

اركة في الجكرة "كػكل درايف كاستخجاماتو التعميسية"،الجامعة التقشية حاصمة عمى شيادة مذ-ٖٓٔ
 .ٕٕٕٓ/ٕ/ٕٗ-ٕٓالػسصى،لمسجة 

حاصمة عمى شيادة مذاركة في الجكرة "بجائل العقػبات الدالبة لمحخية"،كمية الرفػة الجامعة ،التعميع  -ٗٓٔ
 ٕٕٕٓ/ٕ/ٙٔالسدتسخ ،

"مفيػـ عمع التفاكض /خرائرو كاىسيتو كرة العمسيةجحاصمة عمى شيادة مذاركة في ال -٘ٓٔ
 ٕٕٕٓ/ٗ/ٔ-ٖ/ٖٓمغ التاريخية"،التعميع السدتسخ،كمية التخبية ابغ رشج،

ساعات تجريبية لمسجة  ٓٔحاصمة عمى شيادة مذاركة في دكرة التخصيط االستخاتيجي بسعجؿ  – ٙٓٔ
 لمسجربيغ العخاقييغ.الشقابة العامة ك ،مؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية ٕٕٔٓ/ٔٔ/ٕٔ -ٕٕٔٓ/ٔٔ/ٜٔ

-ٜٕساعات تجريبية لمسجة  ٙحاصمة عمى شيادة مذاركة في دكرة التخصيط االستخاتيجي بسعجؿ  -ٚٓٔ
 ،مؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية زالشقابة العامة لمسجربيغ العخاقييغ.ٕٕٕٓ/ٔ/ٖٔ

ر كمخاجع البحث حاصمة عمى شيادة حزػر في الجكرة"اشكاليات الباحث العمسي في تػثيق مراد -ٛٓٔ
 ٕٕٕٓ/ٗ/٘ٔ-ٗٔالعمسي"،جامعة ديالى /كمية التخبية السقجاد ،

حاصمة عمى شيادة مذاركة في الجكرة "دكر الجػدة في خجمة التعميع"،جامعة تكخيت مخكد التعميع -ٜٓٔ
 ٕٕٕٓ/ٗ/ٕٗالسدتسخ ،

لمعمػـ االندانية  حاصمة عمى شيادة مذاركة في الجكرة "اساسيات تحقيق السخصػشات"،كمية التخبية-ٓٔٔ
 ٕٕٕٓ/ٗ/ٖٕ-ٗ/ٚٔ،مخكد التعميع السدتسخ ،جامعة كاسط ،

-ٕٗحاصمة عمى شيادة مذاركة في الجكرة االلكتخكنية عغ " الخيديخج كيت"،لمسجة مغ -ٔٔٔ
 ،كمية التخبية ابغ رشج .ٕٕٕٓ/ٗ/ٕٙ

،كمية ٕٕٕٓ/ٗ/ٜٕ-ٕ٘حاصمة عمى شيادة مذاركة في الجكرة "فغ السخاشبات االنكميدية"، لمسجة مغ -ٕٔٔ
 التخبية ابغ رشج .

،كمية التخبية ٕٕٕٓ/٘/ٜٔ-٘ٔحاصمة عمى شيادة مذاركة في الجكرة"حقيبة الباحث العمسي"، لمسجة -ٖٔٔ
 ابغ رشج.
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شيادة مذاركة في الجكرة"التشسية السدتجامة كعالقتيا بالصاقة الشطيفة"،جامعة جابخ بغ  ىحاصمة عم--ٗٔٔ
 .ٕٕٕٓ/ٙ/ٖٕ-ٜٔحياف الصبية،لمسجة 

حاصمة عمى شيادة مذاركة في الجكرة"تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراالت كالتعميع االخزخ في ضل -٘ٔٔ
 ٕٕٕٓ/ٚ/ٙ-٘التشسية السدتجامة"،جامعة تكخيت ،مخكد التعميع السدتسخ،

حاصمة عمى شيتجة مذاركة في الجكرة"مدارات تجريذ االدب االنكميدؼ"،جامعة تكخيت،كمية التخبية -ٙٔٔ
 ٕٕٕٓ/ٛ/ٜ-ٛـػ االندانية،لمعم

حاصمة عمى شيادة مذاركة في الجكرة"ضاىخة التخادؼ كمػقف  العمساء مغ حيث االليات  -ٚٔٔ
 ٕٕٕٓ/ٛ/ٗٔ-ٖٔكاالنكار"،جامعة تكخيت ،مخكد التعميع السدتسخ،

ع حاصمة عمى شيادة مذاركة في الجكرة"ادارة السخاشخ السرخؼية كانػعيا"،جامعة تكخيت،مخكد التعمي -ٛٔٔ
 ٕٕٕٓ/ٛ/٘ٔ-ٗٔالسدتسخ،

حاصمة عمى شيادة مذاركة في الجكرة"شخؽ رياضية لجراسة ضاىخة التجخيغ االلكتخكني  -ٜٔٔ
 ٕٕٕٓ/ٛ/ٕٓ-ٜٔلمصالب"،جامعة تكخيت ،مخكد التعميع السدتسخ،

حاصمة عمى شيادة مذاركة في الجكرة"التشسخ االلكتخكني :ناقػس خصخ ييجد مدتقبل اجالشا"،جامعة -ٕٓٔ
 ٕٕٕٓ/ٛ/ٕٓ-ٜٔ، التعميع السدتسخ، تكخيت
جكرة الكتخكنية بالمغة االنكميدبية ،جامعة سامخاء كمية العمػـ الفي   حاصمة عمى شيادة مذاركة-ٕٔٔ

-ٜٔاالسالمية ،كحجة التعميع السدتسخ،السشتجػ الجكلي لمشذاشات العمسية لكمية العمػـ االسالمية،
ٕٓ/ٛ/ٕٕٕٓ 

الجكرة"االختالفات المغػية كالثقاؼية كاثخىا عمى فيع االلفاظ بيغ حاصمة عمى شيادة مذاركة في  -ٕٕٔ
 ٕٕٕٓ/ٛ/ٕٕ-ٕٓالمغةاالنكميدية كالعخبية"،جامعة تكخيت،مخكد التعميع السدتسخ،

حاصمة عمى شيادة مذاركة في الجكرة"اساسيات الترشيع الغحائي "،جامعة تكخيت،التعميع -ٖٕٔ
 ٕٕٕٓ/ٛ/ٕٗ-ٖٕالسدتسخ،

دة مذاركة في الجكرة "تأثيخات الذسذ كغيخىا عمى شقذ االرض"،مؤسدة الخؤػ حاصمة عمى شيا-ٕٗٔ
 ٕٕٕٓ/ٛ/ٕ٘لمتعميع كالتشسية السدتجامة،

حاصمة عمى شيادة مذاركة في الجكرة"ميارة صياغة كشخح االسئمة"،جامعة تكخيت ،مخكد التعميع -ٕ٘ٔ
 ٕٕٕٓ/ٛ/ٕٙ-ٕ٘السدتسخ،

ة تعامل الباحث القانػني مع االستالؿ االلكتخكني"،جامعة حاصمة عمى شيادة مذاركة في الجكرة"الي-ٕٙٔ
 ٕٕٕٓ/ٛ/ٕ٘-ٕٗتكخيت ،مخكد التعميع السدتسخ،

حاصمة عمى شيادة مذاركة في الجكرة"نطاـ تػصيل االدكية ذات االستحالب الحاتي لالدكية قميمة -ٕٚٔ
 ٕٕٕٓ/ٛ/ٕٚ-ٕٙالحكباف التحجيج كالرياغة كالتقييع"،جامعة تكخيت،مخكد التعميع السدتسخ،
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حاصمة عمى شيادة مذاركة في الجكرة "اساسيات التدػيق االلكتخكني ككيف تدػؽ لسياراتظ -ٕٛٔ
كلشفدظ"،جامعة سامخاء كمية العمـػ االسالمية ،كحجة التعميع السدتسخ ،السشتجػ الجكلي لمشذاشات العمسية لكمية 

 ٕٕٕٓ/ٛ/ٕٙالعمـػ االسالمية ،
الجكرة السيارات البحثية الالزمة لصمبة الجراسات العميا لمحرػؿ عمى  حاصمة عمى شيادة مذاركة في-ٜٕٔ

 ٕٕٕٓ/ٕٚ-ٕٙجامعة تكخيت ،مخكد التعميع السدتسخ ،مرادر عمسية "،
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الجكرة "دكر التذخيعات الجشائية في مػاجية السخجرات الخقسية"،جامعة -ٖٓٔ

 ٕٕٕٓ/ٛ/ٕٚميداف ،
ة مذاركة في الجكرة"الخياضيات لغة العمػـ"،جامعة تكخيت،مخكد التعميع حاصمة عمى شياد-ٖٔٔ

 ٕٕٕٓ/ٛ/ٖٓ-ٜٕالسدتسخ،
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الجكرة"اثخ اساليب االباء عمى سمػؾ االبشاء"،جامعة تكخيت،مخكد -ٕٖٔ

 ٕٕٕٓ/ٛ/ٖٓ-ٜٕالتعميع السدتسخ،
جامعة  ػني لسكافحة التجخيغ في العخاؽ"،حاصمة عمى شيادة مذاركة في الجكرة"التشطيع القان-ٖٖٔ

 ٕٕٕٓ/ٛ/ٖٓ-ٜٕتكخيت،مخكد التعميع السدتسخ،
ككيؽية االستفادة مشو في تذخيز السخكبات  nmrحاصمة عمى شيادة مذاركة في الجكرة "تقشيػ -ٖٗٔ

 ٕٕٕٓ/ٛ/ٖٓ-ٜٕالكيسيائية كاىسيتيا في البحػث العمسية "،جامعة تكخيت مخكد التعميع السدتسخ،
اصمة عمى شيادة مذاركة في الجكرة "مشطػمة الؿيع لجػ الصالب الجامعي في ضل التعميع ح-ٖ٘ٔ

 ٕٕٕٓ/ٛ/ٖٔ-ٖٓااللكتخكني"،جامعة ديالى/
حاصة عمى شيادة مذاركة في الجكرة"الرياـ الستقصع كعالقتو بستالزمة القػلػف الستييج"،جامعة -ٖٙٔ

 ٕٕٕٓ/ٛ/ٕٚ-ٕٙتكخيت مخكد التعميع السدتسخ،
عمى شيادة مذاركة في الجكرة"االستخاتيجيات التعميسية في التجريذ الجامعي كاىسيتيا"،جامعة  حاصمة-ٖٚٔ

 ٕٕٕٓ/ٛ/ٖٔ-ٖٓتكخيت ،مخكد التعميع السدتسخ،
حاصمة عمى شيادة حزػر الجكرة"التأسيذ لمسدتػػ الستػسط كالستقجـ في محادثة المغة  -ٖٛٔ

 ٕٕٕٓ/ٜ/ٖ-ٛ/ٖٔ، االنكميدية"،جامعة سامخاء كمية العمـػ االسالمية
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الجكرة "دراسات ما بعج االستعسار في التعميع االميخكي"،جامعة -ٜٖٔ

 ٕٕٕٓ/ٜ/ٚ-ٙتكخيت،
 ٕٕٕٓ/ٜ/ٛ-ٗ،مؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية،  TOTحاصمة عمى شيادة مذاركة في دكرة -ٓٗٔ
–البخكتػكػؿ"،اتحاد نقابات السجربيغ العخب حاصمة عمى شيادة مذاركة في الجكرة "فغ االتيكيت ك -ٔٗٔ

 ٕٕٕٓ/ٜ/ٚالشقابة العامة لمسجربيغ العخاقييغ،
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الجكرة "خصة البحث العمسي في الخسائل كاالشاريح الجامعية"،االمانة -ٕٗٔ

 ٕٕٕٓ/ٜ/ٔٔ-ٓٔالعامة لمسكتبة السخكدية شعبة التعميع السدتسخ ،جامعة ديالى،
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االصجار الدادس كالدابع،جامعة  apaمة عمى شيادة مذاركة في الجكرة"اساسيات مشيجية حاص-ٖٗٔ
سامخاء كمية العمـػ االسالمية كحجة التعميع السدتشسخ كالسشتجػ الجكلي لمشذاشات العمسية لكمية العمـػ 

 ٕٕٕٓ/ٜ/ٚ-٘االسالمية،
ات التعميع العالي كالبحث حاصمة عمى شيادة مذاركة في الجكرة"االدارة السالية في مؤسد-ٗٗٔ

 ٕٕٕٓ/ٜ/٘ٔ-ٗٔالعمسي"،جامعة تكخيت ،
" نقابة السبجعيغ العخاقييغ بالتعاكف مع جامعة ميمفػرد  TOTحاصمة عمى شيادة حزػر في الجكرة "-٘ٗٔ

 ٕٕٕٓ/ٜ/ٔٔ-ٜاالمخيكية ،
تجاىات الشاشئة حاصمة عمى شيادة مذاركة في الجكرة"اىجاؼ التشسية السدتجامة بالشدبة لمصاقة االل -ٙٗٔ

 ٕٕٕٓ/ٜ/ٜٔ-ٛٔفي تكػنػلػجيا السعمػمات كاالتراالت"،جامعة تكخيت ،التعميع السدئتسخ،
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الجكرة"شخؽ االلتداـ بأجخاءات الػقاية الرحية لمحج مغ انتذار فيخكس -ٚٗٔ

 ٕٕٕٓ/ٜ/ٕٙ-ٕ٘كػفيج"،جامعة تكخيت، ٜٔكػركنا 
-ٕ٘الخقيق"،جامعة تكخيت/MgZNO ة في الجكرة"تقشيات تحزيخ غذاء حاصمة عمى شيادة مذارك-ٛٗٔ

ٕٙ/ٜ/ٕٕٕٓ  
جامعة ديالى ،كمية  حاصمة عمى شيادة حزػر في الجكرة "تخصيط التجريذ لسشيج المغة العخبية "،-ٜٗٔ

 ٕٕٕٓ/ٜ/ٙٔ-٘ٔالتخبية السقجاد،
لجكلية"،نقابة السبجعيغ حاصمة عمى شيادة حزػر في الجكرة"السدتذار الجبمػماسي كالعالقات ا-ٓ٘ٔ

 ٕٕٕٓ/ٜ/ٕٛ-ٕٙالعخاقييغ،
شيادة مذاركة في الجكرة"شخيقة اضافة البحػث السشذػرة كغيخ السجرجة في بخكفايل حاصمة عمى -ٔ٘ٔ

 ٕٕٕٓ/ٜ/ٕٚ-ٕٙ،جامعة ديالى ،  scopusالباحث ضسغ قاعجة بيانات 
-ٓٔاالقترادية"،جامعة تكخيت، حاصمة عمى شيادة مذاركة في الجكرة"آلية  اعجاد دراسات الججكػ -ٕ٘ٔ

ٔٔ/ٔٓ/ٕٕٕٓ 
حاصمة عمى شيادة حزػر في الجكرة"السػاد الستخاكبة كتأثيخاتيا كتصبيقاتيا في حياتشا"،جامعة ديالى -ٖ٘ٔ

 ٕٕٕٓ/ٓٔ/ٚ-٘،كمية التخبية السقجاد،
جامعي حاصمة عمى شيادة حزػر في الجكرة"دكر شخائق التجريذ الحجيثة في تشسية كفاءة االستاذ ال-ٗ٘ٔ

 ٕٕٕٓ/ٓٔ/٘ٔ-ٖٔ"،جامعة ديالى كمية التخبية السقجاد ،
-ٜحاصمة عمى شيادة مذاركة في الجكرة"الػالء الػضيفي في السشطسات"،لمسجة -٘٘ٔ

 ،الجامعة التقشية الػسصى السعيج الصبي التقشي /السشرػر.ٕٕٕٓ/ٓٔ/ٕٔ
ؼ الى االرىاب"،الجامعة العخاؾية حاصمة عمى شيادة مذاركة في الجكرة"مكافحة العشف كالتصخؼ السؤد-ٙ٘ٔ

 ٕٕٕٓ/ٓٔ/ٔٔ،مخكد الحاسبة كاالنتخنت ،
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حاصمة عمى شيادة مذاركة في الجكرة"اساسيات عسل السػارد البذخية كفخكعيا في السؤسدات"،اتحاد -ٚ٘ٔ
 ٕٕٕٓ/ٓٔ/ٕٕنقابات السجربيغ العخب كالشقابة العامة لمسجربييغ العخاقييغ،

في الجكرة "تعاشي السخجرات كاالثار الشفدية الشاتجة عشيا كمػقف الجيغ حاصمة عمى شيادة مذاركة -ٛ٘ٔ
 ٕٕٕٓ/ٓٔ/ٕ٘-ٕٗاالسالمي مشيا كالتبعات القانػنية لمستعاشيغ كالسخكجيغ"،جامعة تكخيت،

-ٖٓحاصمة عمى شيادة مذاركة في الجكرة"الكذف السبكخ عغ سخشاف الثجؼ"،جامعة تكخيت ،-ٜ٘ٔ
ٖٔ/ٔٓ/ٕٕٕٓ 

-ٜٕيادة مذاركة في الجكرة"شخؽ كاستخاتيجيات التجريذ الفعاؿ"،جامعة تكخيت،حاصمة عمى ش -ٓٙٔ
ٖٓ/ٔٓ/ٕٕٕٓ 

حاصمة عمى شيادة حزػر في الجكرة "استخاتيجيات اتقاف المغة االنكميدية"،جامعة سامخاء كمية العمـػ -ٔٙٔ
 ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٕاالسالمية ،

تحاد نقابات السجربيغ العخب كالشقابة العامة حاصمة عمى شيادة مذاركة في الجكرة"االسعافات االكلية"،ا-ٕٙٔ
 ٕٕٕٓ/ٔٔ/٘لمسجربيغ العخاقييغ،

،جامعة -بخؤية عمسية اكاديسية–حاصمة عمى شيادة مذاركة في الجكرة"السخجرات كعالقتيا باالدماف -ٖٙٔ
 ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٚٔ-ٙٔتكخيت مخكد التعميع السدتسخ ،

باستخجاـ محخكات البحث"،جامعة تكخيت مخكد حاصمة عمى شيادة مذاركة في الجكرة كيؽية البحث -ٗٙٔ
 ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٛٔ-ٚٔالتعميع السدتسخ كحجة الػثائق كالذيادات ،

حاصمة عمى شيادة مذاركة في الجكرة "التشسية السدتجامة كدكرىا في الحفاظ عمى البيئة "،جامعة -٘ٙٔ
 ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٕٓ-ٜٔتكخيت ،مخكد التعميع السدتسخ،

"،جامعة تكخيت ،مخكد  التحجيات التي تػاجو عمع الخياضياتفي الجكرة "حاصمة عمى شيادة مذاركة  -ٙٙٔ
 ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٕٓ-ٜٔالتعميع السدتسخ،

 حاصمة عمى شيادة مذارمة في الجكرة"دكر السخأة في السذاريع الرغيخة التي تحقق تشسية السجتسع"،-ٚٙٔ

 ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٕٕ-ٕٔجامعة تكخيت مخكد التعميع السدتسخ ،
مذاركة في الجكرة معاييخ اختيار شخائق التجريذ بيغ الػاقع كالصسػح"،جامعة  حاصمة عمى شيادة-ٛٙٔ

 ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٜٔ-ٚٔديالى كمية التخبية السقجاد،
-ٜٕحاصمة عمى شيادة مذاركة في الجكرة "ميارات االلقاء كاعجاد العخكض التقجيسية"،جامعة ديالى ،-ٜٙٔ

ٖٓ/ٔٔ/ٕٕٕٓ 
ٚ٘ٓٔ راسات الججكػ االقترادية كتقييع السذخكعات"،حاصمة عمى شيادة مذاركة في الجكرة"د-ٓٚٔ

 ٕٕٕٓ/ٕٔ/ٗ-ٔجامعة ديالى كمية التخبية السقجاد، 
 جامعة "، ”wordحاصمة عمى شيادة مذاركة في الجكرة"مخاجعة السدتشجات الكتخكنيا باستخجاـ "،  -ٔٚٔ

 ٕٕٕٓ/ٕٔ/ٕٔ-ٔٔديالى ،
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لرميبية عمى العالسيغ العخبي االسالمي حاصمة عمى شيادة مذاركة في الجكرة"اثار الحخكب ا-ٕٚٔ
 ٕٕٕٓ/ٕٔ/ٙٔ-٘ٔكاالكربي الرميبي"،جامعة تكخيت مخكد التعميع السدتسخ،

 ٕٕٕٓ/ٕٔ/ٙٔ-٘ٔحاصمة عمى شيادة مذاركة في الجكرة" فقخ الجـ الخبيث " ،جامعة تكخيت ،-ٖٚٔ
تحقيق التعميع  حاصمة عمى شيادة مذاركة في الجكرة"تكشػلػجيا التعمع عغ بعج كدكرىا في-ٗٚٔ

 ٕٕٕٓ/ٕٔ/٘ٔ-ٗٔالعالي"،جامعة ديالى مخكد التعميع السدتسخ،
-ٕٓحاصمة عمى شيادة مذاركة في الجكرة"الدالمة في السشذأت الشفصية"،جامعة تكخيت،-٘ٚٔ

ٕٔ/ٕٔ/ٕٕٕٓ 
-ٜٔحاصمة عمى شيادة مذاركة في الجكرة"تصبيقات الجكاؿ السثمثية في حياتشا اليػمية"،جامعة تكخيت،-ٙٚٔ

ٕٓ /ٕٔ/ٕٕٕٓ 
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الجكرة"عسمية اختيار عشػاف الجراسات كشخيقة كتابة الخسائل كاالشاريح -ٚٚٔ

 ٕٕٕٓ/ٕٔ/ٖٓ-ٜٕفي اختراص التاريخ الحجيث"،جامعة تكخيت ،
 *كتب التهشئة:

 اذية.كتاب تيشئة مغ لجف معالي كزيخ التعميع العالي كالبحث العمسي لحرػلي عمى لقب االست -ٔ
 كتاب تيشئة مغ لجف رئيذ جامعة بغجاد لحرػلي عمى لقب االستاذية. -ٕ
 كتاب تيشئة مغ لجف رئيذ جامعة الشيخيغ لحرػلي عمى لقب االستاذية. -ٖ
 كتاب تيشئة مغ لجف الديج عسيج كمية االداب /الجامعة العخاؾية لحرػلي عمى لقب االستاذية -ٗ
ع السذيجاني االميغ العاـ التحاد السؤرخيغ العخب العسيج /رئيذ الييئة كتاب تيشئة مغ لجف أ.د.دمحم جاس -٘

 العمسية لسعيج التاريخ العخبي كالتخاث العمسي لمجراسات العميا.
 ٕٓٗتيشئة مغ لجف الديج رئيذ الجامعة  بسشاسبة حرػؿ الجامعة عمى الترشيف العالسي مختبة رقع  -ٙ

 والدروع: الجهائزو  *االوسسة
 ٕ٘ٔٓ سؤرخ العخبي مغ قبل االمانة العامة التحاد السؤرخيغ العخب التابع لجامعة الجكؿ العخبيةكساـ ال -ٔ
 .ٕٛٔٓكساـ باحث مبادر ضسغ مشرة اريج  -ٕ
 .ٕعجد ٜٕٔٓضسغ مشرة اريج  مسيدكساـ ناشخ  -ٖ
 ٜٕٔٓضسغ مشرة اريج زي فكساـ باحث داعع  -ٗ
 .ٖ،عجد ٜٕٔٓ ضسغ مشرة اريج ناشط في فعاليات اريجكساـ  -٘
 ٜٕٔٓكساـ الرفحة الستسيدة ضسغ مشرة اريج -ٙ
 ٜٕٔٓضسغ مشرة اريج  مبجعباحث كساـ  -ٚ
 ٜٕٔٓكساـ مذخكع عالع ضسغ مشرة اريج  -ٛ
 .ٜٕٔٓ،جائدة العخبي لمتسيد كاالبجاع العمسي مغ السخكد العخبي لالبحاث كالجراسات االعالمية،فمدصيغ-ٜ

 .ٜٕٔٓالكاديسية الجكلية لمجراسات كالعمـػ االندانية ،مرخ ،الػساـ الحىبي لالكاديسية مغ ا-ٓٔ
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 . ٜٕٔٓكساـ االبجاع العمسي الحىبي ،البػرد االلساني لمتجريب كاالستذارات،-ٔٔ
حاصمة عمى السيجالية الفزية لفػزؼ بالسختبة الثانية في مدابقة مشرة اريج لرشاعة محتػػ عمسي -ٕٔ

 . ٜٕٔٓىجخية لعاـ  ٓٗٗٔىادؼ في شيخ رمزاف 
درع مغ ادارة السؤتسخ الجكلي االكؿ لمرحة الشفدية كتشسية االسخة كالسجتسع تحت شعار )معا نحػ -ٕٕ

 . ٜٕٔٓ/ٛ/ ٕٗمخكد التعميع السجني يـػ الدبت –االرتقاء(،الحؼ انعقج في االسكشجرية 
مع مؤسدة العخاقة كساـ االبجاع العمسي ،السشتجػ العخبي االفخيقي لمتجريب كالتشسية،مرخ بالتعاكف -ٖٕ

كمية كامبخيجج الدارة االعساؿ البخيصانية ككامبخيجج التحاد الجكلي لمسخأة االفخيؿية ك لمثقافة كالتشسية ،العخاؽ،ا
 .ٜٕٔٓلمخجمات كاكاديسية سكػيخ لمتجريب كاالستذارات،

 مية،فمدصيغ.خبي لالبحاث كالجراسات االعال،السخكد العٜٕٔٓدرع السعمع بسشاسبة يـػ السعمع لعاـ -ٕٗ
 .ٜٕٔٓكساـ االبجاع العمسي ،الشقابة العامة لمسجربيغ العخاقييغ -ٕ٘
االبجاع نطيخ مذاركتي في مؤتسخ بيخكت الجكلي لمعمػـ االندانية كاالجتساعية  قالدةحاصمة عمى -ٕٙ

ببحث ، ٜٕٔٓ/ٔٔ/ٚٔ-ٙٔ"قخاءات معخؼية في العمػـ االندانية كاالجتساعية"الحؼ انعقج في بيخكت بتاريخ 
 دراسة تاريخية كحزارية".–عشػانو"بشاء مجيشة داؼ دك في الريغ 

 .ٜٕٔٓ،الجنسارؾحاصمة عمى كساـ االبجاع العمسي مغ اكاديسية شساؿ اكركبا لمعمػـ كالبحث العمسي ،-ٕٚ
،لمجيػد السبحكلة في نذخ البحث العمسي ٕٕٓٓمتسيد كاالبجاع العمسي لعاـ عمى جائدة العخبي لحاصمة  -ٕٛ
 .الػشغ العخبي ،مخكد العخبي لالبحاث كالجراسات االعالمية،فمدصيغ في
 .ٜٕٔٓحاصمة عمى كساـ االبجاع العمسي مغ السشتجػ العخبي االفخيقي لمتجريب كالتشسية  -ٜٕ
حاصمة عمى درع كشكخ كتقجيخ لمسذاركة في السؤتسخ الجكؿ لمسخأة الؿيادية،ببحث عشػانو)الؿيادة الشدائية -ٖٓ

 ٕٕٓٓ/ٕ/ٕٓالتحػؿ السجتسعي لالمة العخبية كاثخىا في نيزة االمع(،الحؼ عقج في القاىخة يػـ في مخاحل 
كبخعاية اكاديسية اشخاقة لمتجريب كمخكد الخاسخ االمخيكي كمؤسدة زكف لمتجريب كاكاديسية شسذ االمل 

 كاكاديسية بجاية حياة.
بات العساؿ ،الشقابة العامة لمسجربيغ العخاقييغ حاصمة عمى درع التسيد كاالبجاع مغ االتحاد العاـ  لشقا-ٖٔ

 .ٕٕٓٓبسشاسبة عيج السخأة العالسي ،
 ٕٕٓٓا كاتحاد االخػة كالدالـ العالسي،ية عمى درع الدالـ ،اكاديسية الدالـ في السانمحاص-ٕٖ
 ٕٕٓٓحاصمة عمى درع االبجاع الخاص ،جسعية السذكاة الثقاؼية ،تقجيخا لمجيػد العمسية ،-ٖٖ
 .ٕٕٓٓساـ ناشط في فعاليات اريج ضسغ مشرة اريج ك  -ٖٗ
حاصمة عمى جائدة كساـ سيجة الػشغ العخبي ،االكاديسية الجكلية لمجراسات كالعمـػ االندانية بالتعاكف مع -ٖ٘

 .ٕٕٓٓالجكلية لخيادة االعساؿ كدعع السخأة،
لمسخة – ٕٕٓٓدالـ العالسي،عمى درع الدالـ ،اكاديسية الدالـ في السانيا كاتحاد االخػة كالحاصمة -ٖٙ

 .-الثانية
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 .ٕٕٓٓاالبجاع الخاص ،جسعية السذكاة الثقاؼية ،رابصة رائجات الػشغ العخبي ،حاصمة عمى درع  -ٖٚ
 .ٕٕٓٓحاصمة عمى جػائد عجة لشذخ ثقافة الدالـ مغ مشطسات عجة،-ٖٛ
ي لمتجريب كالتشسية،لمجيػد ،السشتجػ العخبي االفخيقٕٕٓٓحاصمة عمى جائدة التسيد كاالبجاع عغ عاـ  -ٜٖ

 الستسيدة كالسبجعة في خجمة السجتسع لتحقيق اىجاؼ التشسية السدتجامة.
 .ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٚٔحاصمة عمى كساـ االبجاع مغ اتحاد نقابات السجربيغ العخب، -ٓٗ
 .ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٕٕحاصمة عمى كساـ مدتذار ضسغ مشرة اريج -ٔٗ
في مؤتسخ االزياء كاالندجة كمكسالتيا لحزارة كادؼ حاصمة عمى كساـ االبجاع العمسي  لمسذاركة -ٕٗ

 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٕ-ٔالخافجيغ "الحؼ عقج في بغجاد يػمي 
حاصمة عمى درع االبجاع العمسي لمجيػد السبحكلة في رئاسة المجشة العمسية كالفشية في مؤتسخ االزياء -ٖٗ

 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٕ-ٔكاالندجة كمكسالتيا لحزارة كادؼ الخافجيغ "الحؼ عقج في بغجاد يػمي 
في مجاؿ العمػـ االندانية ،ضسغ مدابقة اقاميا  ٕٕٓٓحاصمة عمى جائدة افزل امخأة عخبية لعاـ -ٗٗ

 .ٕٕٓٓالسشتجػ العخبي االفخيقي ،
 .ٕٕٓٓكساـ محكع  ضسغ مشرة اريج حاصمة عمى  -٘ٗ
ار قدع االعجاد كالتجريب حاصل عمى درع االبجاع ،كزارة التخبية السجيخية العامة لمتخبية في محافطة االنب-ٙٗ

 .ٕٕٔٓ،مشرة التجريب االلكتخكني،
حاصمة عمى جائدة العخبي لمتسيد كاالبجاع العمسي،السخكد العخبي لالبحاث كالجراسات -ٚٗ

 .ٕٕٔٓ/ٔ/ٕ٘االعالمية،فمدصيغ،
السؤتسخ  حاصمة عمى درع السشتجػ العالسي لمسخأة كالصفل ،الذبكة الدػيجية العخاؾية لمجراسات،-ٛٗ

 .ٕٕٔٓ/ٕ/ٕٔ-ٔٔالفتخاضي الجكلي السحكع لمسشتجػ العالسي لمسخاة كالصفل ،اكاديسية اثخاء السعخفة ،ا
حاصمة عمى درع الدالـ كاالندانية ،السمتقى الجكلي لدفخاء عادؿ مرخ لمدالـ كالتشسية،كذلظ عمى -ٜٗ

ع لعجالة االجتساعية كالػحجة الجيػد السبحكلة كالسسيدة في خجمة االندانية كنذخ ثقافة السحبة كالدالـ كؾي
 .ٕٕٔٓالعخبية بيغ الذعػب،مرخ،

حاصمة عمى درع التسيد كاالبجاع ،جسعية شباب الدػرباف كالثقافة لمتجريب كالتفػؽ الجراسي،مخكد -ٓ٘
 .ٕٕٔٓاكاديسية الحجػؼ الجكلية لمتجريب كاالستذارات،

 ٕٕٔٓحاصمة عمى كساـ الرفحة الستسيدة ،مشرة اريج -ٔ٘
 ٕٕٔٓ/ٙ/ٕٓة عمى كساـ عالع  ،مشرة اريج ،حاصم-ٕ٘
 .ٕٕٔٓ/ٚ/ٕحاصمة عمى درع التسيد ،السمتقى الجكلي لدفخاء عاجل مرخ لمدالـ كالتشسية،-ٖ٘
حاصمة عمى درع الدالـ تقجيخا لمجكر الخائج في نذخ الدالـ كالسحبة بيغ الذعػب،السمتقى الجكلي لدفخاء -ٗ٘

 .ٕٕٔٓ/ٛ/ٛٔعادؿ مرخ لمالـ كالتشسية،
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حاصمة عمى كساـ االبجاع العمسي الحىبي الجكلي ،السجمذ العخبي االفخيقي لمتكامل كالتشسية -٘٘
،ٕ٘/ٜ/ٕٕٓٔ 

حاصمة عمى كساـ االكاديسية لالغزاء الستسديغ،االكاديسية االمخيكية الجكلية لمتعميع العالي  -ٙ٘
 .ٕٕٔٓ/ٕٔ/ٙٔكالتجريب،

 .ٕٕٔٓ/ٕٔ/ٖٓيا،حاصمة عمى جائدة االتحاد العخبي لمثقافة ،سػر -ٚ٘
 ٕٕٕٓحاصمة عمى كساـ الرفحة الستسيدة مغ مشرة  اريج -ٛ٘
حاصمة عمى كساـ االبجاع العمسي ،االتحاد العاـ لشقابات السجربيغ العخب،لتكخيع الشخب العمسية -ٜ٘

كاالسيامات االبجاعية في السمتقى العمسي بعشػاف "االتجاىات السعاصخة في التخبية كالتعميع ،بغجاد 
 ٕٕٔٓ/ٔٔ/ٕٕالى  ٕٕٔٓ/ٔٔ/ٓٔ
 ٕٕٕٓحاصمة عمى جائدة التعميع لمتسيد ،السخكد العخبي لالبحاث كالجراسات االعالمية ،فمدصيغ،-ٓٙ
حاصمة عمى كساـ حزػر دكرة الكتخكنية بالمغة االنكميدبية ،جامعة سامخاء كمية العمػـ االسالمية  -ٔٙ

 ٕٕٕٓ/ٛ/ٕٓ-ٜٔمسية لكمية العمـػ االسالمية،،كحجة التعميع السدتسخ،السشتجػ الجكلي لمشذاشات الع
حاصمة عمى كساـ حزػر الجكرة"التأسيذ لمسدتػػ الستػسط كالستقجـ في محادثة المغة  -ٕٙ

 ٕٕٕٓ/ٜ/ٖ-ٛ/ٖٔاالنكميدية"،جامعة سامخاء كمية العمـػ االسالمية ،
عتساد االكاديسي ،كمية حاصمة عمى درع لمسذاركة ببحث في السؤتسخ الجكلي الثاني لزساف الجػدة كاال -ٖٙ

 ٕٕٕٓ/ٜ/ٜٕ-ٕٛاالماـ الكاضع عميو الدالـ لمعمـػ االسالمية الجامعة ،لمسجة 
 :والدولية *عزهية الهيئات العمسية السحمية

 .ٕٚٔٓ-  ٕٙٔٓ   ،عزػ في الييئة االستذارية في مجمة جامعة بابل لمعمـػ الرخفة كاالندانية/العخاؽ-ٔ
لغاية ك  ٕٛٔٓجمة دراسات في التاريخ كاالثار /جامعة بغجاد/كمية االداب عزػ الييئة االستذارية لس -ٕ

 كلغاية االف. .االف
عزػ في الييئة العمسية كاالستذارية في مجمة العخبي لمجراسات االعالمية التي ترجر عغ السخكد  -ٖ

 االف.كلغاية  .ٜٕٔٓ،العخبي لالبحاث كالجراسات االعالمية،فمدصيغ،مجمة عمسية  دكلية محكسة
اث ،السخكد القػمي حعزػ ىيئة تحكيع االبحاث العمسية ،السجمة العخبية لمعمػـ كنذخ االب-ٗ

 كلغاية االف. .ٜٕٔٓلمبحػث،فمدصيغ،
–في مجمة عرػر الججيجة التي ترجر عغ مختبخ تاريخ الجدائخ كمحكع)مخاجع(  عزػ ىيئة التحخيخ  -٘

 .كلغاية االف .ٜٕٔٓ احسج بغ بمة  1جامعة كىخاف 
مجمة الحػار الثقافي التي ترجر عغ مخبخ حػار الحزارات كمحكع)مخاجع( في عزػ في ىيئة تحخيخ -ٙ

كالتشػع الثقافي كفمدفة الدمع،كمية العمـػ االجتساعية  ،جامعة عبج الحسيج بغ باديذ ،مدتغانع 
 كلغاية االف. ٜٕٔٓ،الجدائخ،
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 ٜ٘ٗٔماؼ  ٛاعية كاالندانية ترجر عغ جامعة عزػ في ىيئة تحخيخ مجمة جامعة قالسة لمعمـػ االجتس-ٚ
 كلغاية االف. .ٜٕٔٓ،قالسة ،الجدائخ ،

التجكيغ ترجر عغ مخبخ االنداؽ ،البشيات،الشساذج مجمة كمحكع)مخاجع( في يخ خ عزػ في ىيئة تح-ٛ
 كلغاية االف. ٜٕٔٓ،الجدائخ، ٕ،كالسسارسات ،جامعة دمحم بغ احسج ،كىخاف 

دمحم بغ  ٕمجمة دراسات اندانية كاجتساعية ترجر عغ جامعة كىخاف في كمحكع  عزػ ىيئة تحخيخ -ٜ
 كلغاية االف. ٜٕٔٓاحسج،الجدائخ 

السجمة السغاربية لمجراسات التاريخية كاالجتساعية ،ترجر كمحكع)مخاجع( في عزػ في ىيئة تحخيخ  -ٓٔ
 .ٜٕٔٓذ،الجدائخ ،عغ مخبخ الجدائخ تاريخ كمجتسع في الحجيث ك السعاصخ،جامعة جياللي اليابعغ 

 كلغاية االف.
 كلغاية االف. .ٜٕٔٓعزػ في ىيئة تحخيخ مجمة ابحاث ترجر عغ جامعة الجمفة ،الجدائخ،  -ٔٔ
عزػ في الييئة العمسية كاالستذارية في مجمة نػف لجراسات التخاث كعمػـ العخبية،ترجر عغ مخكد -ٕٔ

 ف.كلغاية اال .ٜٕٔٓالسخصػشات في جامعة قشاة الدػيذ ،مرخ ،
في السجمة السغاربية لمسخصػشات ،ترجر عغ مخبخ  كعزػ ىيئة تحخيخ محكع )مخاجع ( -ٖٔ

 كلغاية االف.. ٜٕٔٓابػ القاسع سعج هللا ،الجدائخ ، ٕالسخصػشات ،جامعة الجدائخ 
محكع )مخاجع ( في مجمة ركافج لمجراسات كاالبحاث العمسية في العمػـ االجتساعية كاالندانية ،ترجر  -ٗٔ
 كلغاية االف. ٜٕٔٓ،الجدائخ ،  بمحاج  بػشعيب لعيغ تيسػششتالسخكد الجامعي ، عغ
محكع )مخاجع ( في مجمة قزايا تاريخية ترجر عغ مخبخ الجراسات التاريخية السعاصخة بالسجرسة  -٘ٔ

 كلغاية االف. ٜٕٔٓالعميا لألساتحة بػزريعة،الجدائخ ،
صػشات ،ترجر عغ مخبخ مخصػشات الحزارة االسالمية محكع )مخاجع ( في السجمة الجدائخية لمسخ -ٙٔ

 كلغاية االف. ٜٕٔٓاحسج بغ بمة/الجدائخ ، 1في شساؿ افخيؿيا /جامعة كىخاف 
عزػ ىيئة تحخيخ مجمة االبحاث القانػنية الدياسية كاالدارية التي ترجر عغ جامعة الجمفة /الجدائخ -ٚٔ

 كلغاية االف. ٜٕٔٓ،
ترجر عغ مخبخ الذخيعة ،جامعة لبحػث العمسية كالجراسات االسالمية في مجمة ا محكع )مخاجع (-ٛٔ

 كلغاية االف. ٜٕٔٓبغ يػسف بغ خجة ،الجدائخ،  1الجدائخ 
 . ٜٕٔٓترجر عغ جامعة تبدة، الجدائخ، محكع )مخاجع ( في مجمة العمـػ االجتساعية كاالندانية -ٜٔ
،ترجر عغ جامعة زياف عاشػر ،الجمفة،  عزػ ىيئة تحخيخ كمحكع )مخاجع (في مجمة افاؽ لمعمػـ-ٕٓ

 كلغاية االف. ٜٕٔٓالجدائخ ،
عزػ ىيئة تحخيخ كمحكع )مخاجع (في مجمة السيجاف لمجراسات الخياضية كاالندانية كاالجتساعية  -ٕٔ

 كلغاية االف. .ٜٕٔٓ،ترجر عغ جامعة زياف عاشػر ، الجمفة، الجدائخ،
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سصيف  دمحم لسيغ الجباغيغ جتساعية ترجر عغ جامعةمحكع)مخاجع (في مجمة االداب كالعمػـ اال-ٕٕ
 كلغاية االف. ٜٕٔٓ ،الجدائخٕ

عزػ في ىيئة تحخيخ مجمة الداكرة لمجراسات االندانية كاالجتساعية التي ترجر عشكمية العمـػ -ٖٕ
 كلغاية االف. ٜٕٔٓاالندانية كاالجتساعية ،جامعة شاىخؼ دمحم بذار ،الجدائخ،

مة مقاربات فمدؽية ،ترجر عغ مخبخ الفمدفة كالعمـػ االندانية شعبة الفمدفة،كمية عزػ ىيئة تحخيخ مج-ٕٗ
 كلغاية االف. .ٜٕٔٓالعمـػ االجتساعية ،جامعة عبج الحسيج بغ باديذ ،مدتغانع،الجدائخ ،

في السجمة الجدائخية لالبحاث كالجراسات ،ترجر عغ  جامعة دمحم  محكع)مخاجع (عزػ ىيئة تحخيخ ك -ٕ٘
 كلغاية االف. .ٜٕٔٓبغ يحيى ،جيجل، الجدائخ،الرجيق 

–عزػ ىيئة تحخيخ ،كمحكع )مخاجع ( في مجمة مشتجػ االستاذ ترجر عغ السجرسة العميا لالساتحة  -ٕٙ
 كلغاية االف. .ٜٕٔٓقدشصيشة ، الجدائخ،–اسيا جبار 

ية المغة كاالدب محكع)مخاجع ( في مجمة االداب كالعمػـ االندانية ترجر عغ كمعزػ ىيئة تحخيخ ك  -ٕٚ
 كلغاية االف. .ٜٕٔٓ،الجدائخ ، ٔالعخبي كالفشػف ،جامعة باتشة 

مخاجع )محكع( في مجمة التخاث ترجر عغ جامعة زياف عاشػر ،الجمفة،الجدائخ عزػ ىيئة تحخيخ ك -ٕٛ
 كلغاية االف. ٜٕٔٓ،

التاربع لمجامعة ي مجمة رفػؼ ترجر عغ مخبخ السخصػشات الجدائخية في افخيؿيا مخاجع )محكع ( ف-ٜٕ
 كلغاية االف. . ٜٕٔٓاالفخيؿية احسج دراية ،ادرار ،الجدائخ،

ابػ   2مخاجع )محكع ( في مجمة الجراسات التاريخية  ترجر عغ قدع التاريخ في جامعة الجدائخ  -ٖٓ
 كلغاية االف. .ٜٕٔٓالقاسع سعج هللا ،الجدائخ،

ابػ القاسع سعج هللا ،كمعيج  ٕ ئخالجدا اثار التي ترجر عغ جامعة ةيخ في مجمخ عزػ ىيئة تح-ٖٔ
 كلغاية االف. .ٜٕٔٓاالثار،الجدائخ ،

خبيخ دكلي كعزػ في المجشة العمسية كاالستذارية في مجمة الجراسات الثقاؼية كالمغػية كالجكلية ترجر -ٕٖ
كلغاية  .ٜٕٔٓ،عغ السخكد الجيسقخاشي العخبي لمجراسات االستخاتيجية كالدياسية كاالقتراية ،بخليغ ،السانيا

 االف.
،كمية العمػـ االندانية كالعمػـ االسالمية ،جامعة عزػ ىيئة تحخيخ في مجمة الحزارة االسالمية -ٖٖ

 كلغاية االف. .ٜٕٔٓ،الجدائخ ،كىخاف، 
 كلغاية االف. .ٜٕٔٓعزػ ىيئة تحخيخ في مجمة مشرة اريج العمسية -ٖٗ
كلغاية  .ٜٕٔٓجامعة ابغ خمجكف،تيارت،الجدائخ،عزػ ىيئة تحخيخ في مجمة الخمجكنية ،ترجر عغ -ٖ٘

 االف.
في مجمة دراسات في العمـػ االندانية كاالجتساعية ترجر عغ كمية كعزػ ىيئة تحخيخ  خاجع)محكع( م -ٖٙ

 كلغاية االف. .ٜٕٔٓ، ٕالعمـػ االندانية كمية العمػـ  االجتساعية ،جامعة الجدائخ 
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 ٜ٘٘ٔاكت  ٕٓسات االندانية ترجر مغ جامعة مخاجع )محكع(في مجمة البحػث كالجرا-ٖٚ
 كلغاية االف. ٜٕٔٓسكيكجة،الجدائخ،

رئيذ تحخيخ مجمة العمػـ االندانية كاالجتساعية ،ىي احجػ مجالت السجمة العخبية لمعمػـ كنذخ -ٜٖ
 كلغاية االف. .ٜٕٔٓاالبحاث الفخعية الستخررة ،فمدصيغ،

ي ترجر عغ مخكد االصباح لمتعميع كالجراسات الحزارية عزػ المجشة العمسية في مجمة االصباح الت-ٓٗ
 كلغاية االف ٜٕٔٓ كاالستخاتيجية،فخندا.

محكع مخاجع في مجمة العمػـ االندانية ترجر عغ جامعة العخبي بغ مييجؼ ،اـ البػاقي،الجداائخ -ٔٗ
،ٕٕٓٓ 

 .ٕٕٓٓدائخ،محكع كمخاجع في مجمة افاؽ عمسية ترجر عغ السخكد الجامعي في تامشغدت، الج-ٕٗ
 ٕٕٓٓتحكيع في السجمة الجكلية لشذخ الجراسات العمسية ،تحخيخ ك عزػ ىيئة -ٖٗ
 ..ٕٕٓٓابػ القاسع سعج هللا،الجدائخ، ٕالسفكخ،ترجر عغ جامعة الجدائخ عزػ في ىيئة تحخيخ مجمة -ٗٗ
معة عزػ في ىيئة تحخيخ مجمة ترجر مخبخ تصػيخ البحث في العمػـ االجتساعية كاالندانية،جا-٘ٗ

 .ٕٕٓسعيجة،الجدائخ،
 International Journal of research  in socialعزػ في ىيئة تحخيخ مجمة ترجر في اليشج -ٙٗ

sciences   & humanities (IJRSSH)،ٕٕٓٓ. 
ترجر عغ مخبخ دراسات  الجراسات االفخيؿية )تاريخ افخيؿيا ج(، عزػ في ىيئة تحخيخ مجمة -ٚٗ

 ٕٕٓٓافخيؿية،الجدائخ،
عزػ في ىيئة تحخيخ مجمة السشيل لمبحػث كالجراسات االسالمية ،ترجر عغ مخبخ اسيامات عمساء  -ٛٗ

 .ٕٕٓٓجامعة الػادؼ،–،بالتعاكف مع معيج العمػـ االسالمية  1الجدائخ
-السجمة الجكلية لعمـػ الخياضة كالعمـػ االندانية كاالجتساعية -عزػ في ىيئة تحخيخ مجمة السحتخؼ -ٜٗ

 .ٕٕٓٓمعة الجمفة الجدائخ ،،ترجر عغ جا
عزػ ىيئة تحخيخ في السجمة العخبية لمعمػـ كنذخ االبحاث العامة  ،السخكد القػمي  -ٓ٘

 كلغاية االف.. ٜٕٔٓلمبحػث،فمدصيغ،
 ٔفي مجمة االحياء التي ترجر عغ كمية العمػـ االسالمية ،جامعة باتشةكعزػ ىيئة تحخيخ  محكع -ٔ٘

 .ٕٕٓٓ،الجدائخ،
جمة االقتراد كالتشسية السدتجامة ،ترجر عغ مخبخ اقتراديات الصاقات الستججدة كدكرىا محكع في م-ٕ٘

في تحقيق التشسية السدتجامة ،كمية العمػـ االقترادية كالتجارية كعمػـ التدييخ ،جامعة الػادؼ 
 .ٕٕٓٓ،الجدائخ،
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اد الحجيث كالتشسية محكع في مجمة االقتراد الحجيث كالتشسية السدتجامة ،ترجر عغ مخبخ االقتر -ٖ٘
السدتجامة ،معيج العمػـ االقترادية كالتجارية كعمػـ التدييخ،كزارة التعميع العالي كالبحث العمسي ،السخكد 

 .ٕٕٓٓالجامعي احسج بغ يحيى الػنذخيدي ،تيدسديمت،الجدائخ،
كاعالميا في عزػ ىيئة تحخيخ في مجمة الفزاء السغخبي ،ترجر عغ مخبخ الجراسات االدبية كالشقجية -ٗ٘

 .ٕٕٓٓالسغخب العخبي،جامعة ابي بكخ بمقايج ،تمسداف،الجدائخ،
 The Journal of Studies in Language ,Culture and Society محكع مخاجع في مجمة -٘٘

 .ٕٕٓٓ،ترجر عغ جامعة بجاية،الجدائخ،,
ث في الثػرة الجدائخية عزػ ىيئة تحخيخ السجمة التاريخية الجدائخية،ترجر عغ مخبخ الجراسات كالبح-ٙ٘

 .ٕٕٓٓ،جامعة دمحم بػضياؼ بالسديمة ،الجدائخ،
عزػ ىيئة تحخيخ مجمة دراسات فشية ترجر عغ مخبخ الفشػف كالجراسات الثقاؼية ،جامعة ابػ بكخ  -ٚ٘

 .ٕٕٓٓبالقايج تمسداف،الجدائخ،
،كمية العمػـ االندانية عزػ ىيئة تحخيخ مجمة عمع السكتبات ،ترجر عغ قدع عمع السكتبات كالتػثيق  -ٛ٘

 .ٕٕٓٓ،الجدائخ ،ٕ،جامعة الجدائخ 
عزػ ىيئة تحخيخ في مجمة الجراسات االسالمية كالفكخ لالبحاث التخررية،ترجر عغ السخكد -ٜ٘

 .ٕٕٓٓماليديا،–خ العمسي ذاالكاديسي لمسؤتسخات كالش
يا لمرحافة كعمػـ االعمع عزػ ىيئة تحخيخ مجمة االتراؿ كالرحافة ترجر عغ السجرسة الػششية العم-ٓٙ

 ٕٕٓٓ،الجدائخ،
عزػ ىيئة تحخيخ مجمة في مجمة دفاتخ السخبخ ،ترجر عغ مخبخ السدألة التخبػية في ضل التحجيات  -ٔٙ

 .ٕٕٓٓالجدائخ،–الخاىشة ،كمية العمـػ االندانية كاالجتساعية ،جامعة دمحم خيزخ بدكخة 
ترجر عغ جامعة دمحم خيزخ بدكخة ،كمية العمـػ ػ ىيئة تحخيخ مجمة عمػـ االنداف كالسجتسع ،زع-ٕٙ

 .ٕٕٓٓاالندانية كاالجتساعية ،الجدائخ،
عزػ ىيئة تحخيخ مجمة كمية االداب كالعمػـ االندانية كاالجتساعية،ترجر عغ كمية االداب كالمغات  -ٖٙ

 .ٕٕٓٓبجامعة دمحم خيزخ ببدكخة ،الجدائخ،
القانػنية كاالقترادية ،ترجر عغ معيج الحقػؽ كالعمػـ  ياد لمجراساتعزػ ىيئة تحخيخ في مجمة االجت-ٗٙ

 .ٕٕٓٓالدياسية بالسخكد الجامعي لتامشغدت ،الجدائخ،
عزػ ىيئة تحخيخ في مجمة الحكسة لمجراسات التاريخية ،مخكد الحكسة لمبحػث كالجراسات كمؤسدة  -٘ٙ

 .ٕٕٓٓكشػز الحكسة لمشذخ كالتػزيع،الجدائخ،
يسي لمعمـػ االجتساعية كاالندانية ،عزػ ىيئة تحخيخ في مج -ٙٙ  ٕٕٓٓالجدائخ،مة االبخـا
عزػ ىيئة تحخيخ كمخاجع في مجمة افاؽ فكخية ،ترجر عغ مخبخ البحػث كدراسات الفكخ االسالمي  -ٚٙ

 .ٕٕٓٓ،الجدائخ،-سيجؼ بمعباس –،كمية العمـػ االندانية كاالجتساعية ،جامعة جياللي ليابذ 
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 .ٕٕٓٓي مجمة جامعة ابغ رشج في ىػلشجا ،عزػ الييئة االستذارية ف-ٛٙ
عزػ ىيئة تحخيخ في مجمة مقاربات في التعميسية ،ترجر عغ مخبخ تعميسية المغة العخبية كالشز -ٜٙ

ممية االداب كالمغات ،جامعة العخبي بغ مييجؼ اـ –الػاقع كالسؤمػؿ –االدبي في الشطاـ التعميسي الجدائخؼ 
 .ٕٕٓٓالبػاقي ،الجدائخ،

ىيئة تحخيخ في مجمة الجراسات كاالبحاث التشسػية ،ترجر عغ السشتجػ العخبي االفخيقي لمتجريب  عزػ -ٓٚ
 .ٕٕٓٓكالتشسية ،مرخ،

عزػ ىيئة تحخيخ في مجمة التسيد الفكخؼ لمعمػـ االندانية كاالجتساعية ،ترجر عغ كمية العمـػ -ٔٚ
 .ٕٕٓٓئخ ،الصارؼ ،الجدا–االجتسمعية كاالندانية،جامعة الذاذلي بغ ججيج 

عزػ ىيئة تحخيخ في مجمة الؿبذ لمعمػـ االندانية كاالجتساعية ،ترجر عغ جامعة الذييج حسو  -ٕٚ
 .ٕٕٔٓلخزخ بالػادؼ،الجدائخ،

 .ٕٕٔٓعزػ ىيئة تحخيخ في مجمة التاريخ الستػسصي،ترجر عغ جامعة بجاية ،الجدئخ،-ٖٚ
تساعية ج،ترجر عغ كمية العمػـ االع مجمة الدخاج في التخبية كقزايا السجتسعزػ ىيئة تحخيخ -ٗٚ

 .ٕٕٔٓكاالندانية ،جامعة الذييج حسو لخزخ الػادؼ ،الجدائخ،
عزػ ىيئة تحخيخ مجمة االنداف كالسجاؿ،ترجر عغ معيج العمػـ االندانية كاالجتساعية ،السخكد -٘ٚ

 .ٕٕٔٓالجامعي نػر البذيخ البيس ،الجدائخ،
 ٕٕٔٓ،الجدائخ،ٔكىخاف عزػ ىيئة تحخيخ في مجمة عرػر،جامعة -ٙٚ
عزػ ىيئة تحخيخ مجمة الشسػ االقترادؼ كالسقاكالتية،ترجر عغ مخبخ دراسات التشسية السكانية -ٚٚ

 .ٕٕٔٓكتصػيخ السقاكالتية ،الجدائخ،
 Revue d’Économie & deئة تحخيخ في مجمة مخاجعة االقتراد كاإلدارة،يعزػ ى-ٛٚ

Gestion ،الجدائخ،ٕٕٓٔ. 
خ في مجمة االداب كالعمػـ االندانية ،ترجر عغ كمية االداب كالحزارة االسالمية عزػ ىيئة تحخي-ٜٚ

 .ٕٕٔٓقدشصيشة ،الجدائخ،–،جامعة االميخ عبج القادر لمعمـػ االسالمية 
ىيئة تحخيخ في مجمة دفاتخ الستػسط ،ترجر عغ مخبخ التشسية السدتجامة كالحكع الخاشج في  ػعز-ٓٛ

 .ٕٕٔٓ،كمية الحقػؽ كالعمػـ الدياسية ، -عشابة–ختار جشػب الستػسط ،جامعة باجي م
عزػ ىيئة تحخيخ في مجمة العبخ لمجراسات التاريخية كاالثخية في شساؿ افخيؿيا ،ترجر عغ جامعة ابغ -ٔٛ

 .ٕٕٔٓتيارت ،الجدائخ،–خمجكف 
 .ٕٕٔٓعزػ ىيئة تحخيخ في مجمة الباحث ،ترجر عغ جامعة قاصجؼ مخباح كرقمة ،الجدائخ،-ٕٛ
عزػ ىيئة تحخيخ كمحكع في مجمة العمػـ االندانية العخبية ،مؤسدة الذخؽ االكسط لمشذخ العمسي -ٖٛ

 ٕٕٔٓ،القاىخة،
 كتحت عشػاف  STEPS تحخيخ في مجمة  ةعزػ ىيئ-ٗٛ
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(Journal of STEPS for Humanities and Social Sciences ترجر عغ اكاديسية ستيبذ في، )
 ٕٕٕٓ،Academic STEPS Ltd., Liverpool, UKالسسمكة الستحجة كمغ ليفخبػؿ 

عزػ ىيئة تحخيخ في مجمة   مذكالت الحزارة،ترجر عغ مخبخ مذكالت الحزارة كالتاريخ في -٘ٛ
 ٕٕٕٓالجدائخ،

عزػ ىيئة تحخيخ في مجمة السشتقى لمبحػث كالجراسات،ترجر عغ مخبخ الفقو الحزارؼ كمقاصج  -ٙٛ
 ٕٕٔٓ، الجدائخ،ٔالذخيعة ،جامعة باتشة 

عزػ ىيئة تحخيخ في مجمة   الجراسات اإلسالمية،ترجر عغ قدع العمـػ االسالمية كمية العمـػ  -ٚٛ
 ٕٕٔٓاالندانية كالعمـػ االسالمية كالحزارة ،جامعة عسار ثميجي باالغػاط ، الجدائخ،

تخبػؼ االندانية كالبحث ال IJHERk)عزػ في المجشة العمسية "خبيخ" في السجمة الجكلية لمعمػـ )-ٛٛ
 .ٕٕٕٓ،تخكيا،

دمحم بغ احسج كىخاف ،الجدائخ  ٕعزػ ىيئة تحخيخ في مجمة سمدة االنػار ،ترجر عغ جامعة كىخاف -ٜٛ
،ٕٕٕٓ 

مجمة الجامعة العخبية  Journal of the Arab American Universityعزػ ىيئة تحخيخ في -ٜٓ
 ٕٕٕٓاالمخيكية لمبحػث،فمدصيغ،

 ٕٕٕٓلمعمـػ االندانية ،مشرة اريج، عزػ ىيئة تحخيخ في مجمة اريج-ٜٔ
 :والعربيةالعمسية السحمية المجان  عزهية *
 ٕٚٔٓ/ ٖ/ٔلغاية -ٕٗٔٓفي لجشة التخؾيات العمسية في كمية التخبية/ابغ رشج عزػ -ٔ
 .ٕٙٔٓ-ٕٗٔٓعزػ كمقخرة في المجشة العمسية في قدع التاريخ  -ٕ
 ٕٙٔٓ-ٕٗٔٓبغ رشج لمعمـػ االندانية لمعاـ   عزػ في المجشة العمسية لسؤتسخ كمية التخبية /ا -ٖ
 ٕ٘ٔٓعزػ لجشة لتحجيث كتصػيخ السػارد السعخؼية /مشاىج عمـػ التاريخ. -ٗ
 ٕٙٔٓعزػ في لجشة  العجاد الشطاـ الفرمي لمسشاىج الجراسية في الكميات-٘
 ٕٙٔٓعزػ لجشة متابعة لجشة التخصيط االستخاتيجية  -ٙ
 .ٖٕٔٓ -ٕٕٔٓخخج لمسخحمة الخابعة لدشة رئيذ لجشة مشاقذة بحػث الت -ٚ
عزػ في اعجاد اسئمة االمتحاف التشافدي لمصمبة الستقجميغ لالمتحاف التشافدي لمجراسات العميا كترحيحيا -ٛ

 .االفلغاية 
 عزػ في عجد مغ لجاف االستالؿ لمتجريدييغ الستقجميغ لمتخؾيات العمسية .-ٜ

 .ٕٗٔٓدع التاريخ لدشة رئيذ لجشة ألحج محاكر كرش العسل في ق-ٓٔ
 ٕٙٔٓ-ٕٗٔٓعزػ في لجشة االمتحاف الذامل لصمبة السخحمة الخابعة -ٔٔ
 ٕ٘ٔٓعزػ في لجشة تحجيج االختراص الساتحه قدع التاريخ -ٕٔ
 .ٕٙٔٓ-ٕٗٔٓعزػ في المجشة االمتحانية في قدع التاريخ لمعاـ الجراسي -ٖٔ
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 ٕٛٔٓغاية ل عزػ في لجشة االمتحاف الذامل لصمبة الجكتػراه -ٗٔ
لغاية  رئيذ لجشة كعزػ في العجيج مغ مشاقذات شمبة الساجدتيخ كالجكتػراه في عسـػ جامعات العخاؽ-٘ٔ

 االف.
 رئيذ جمدة في مؤتسخات عجة داخل العخاؽ كخارجو.-ٙٔ
 ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓعزػ لجشة امتحاف الخصانة العمسية لمسخحمة الخابعة  -ٚٔ
ساجدتيخ تاريخ اسالمي في الجامعة العخاؾية كمية التخبية /قدع رئيذ لجشة كزارية الستحجاث دراسة ال-ٛٔ

 .ٕٛٔٓ التاريخ
عزػ في المجشة العمسية ،معامل التأثيخ العخبي  الخاص بالسجالت التي ترجر بالمغة العخبية ، اتحاد  -ٜٔ

 الجامعات العخبية.
 .ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓ عزػ في لجشة اقتباس الخسائل كاالشاريح في قدع التاريخ لمعاـ الجراسي-ٕٓ
 ٕٚٔٓك ٕٙٔٓعزػ المجشة العمسية لسؤتسخ قدع التاريخ -ٕٔ
عزػ المجشة العمسية لشجكة ) تاريخ السجارس الفكخية( التي اقاميا قدع التاريخ في كمية التخبية ابغ رشج -ٕٕ

ٕٓٔٛ. 
 .ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓعزػ في لجشة مقابمة الستقجميغ لمجراسات العميا لمعاـ الجراسي -ٖٕ
 .ٜٕٔٓ-ٕٛٔٓلمعاـ الجراسي  رسائل كاشاريح الجراسات العميا شة االستالؿعزػ في لج ٕٗ
الثاني كالثالثػف )التشسية السدتجامة في العخاؽ كالػشغ العخبي(  الجكلي رئيذ المجشة العمسية لمسؤتسخ-ٕ٘

لمجراسات تحت شعار "التشسية السدتجامة الػاقع كالتحجيات كاالفاؽ السدتقبمية " الحؼ نطستو مخكد التشسية 
كالتجريب كمؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية كمشطسة االعتساد الجكلي كالبػرد االلساني لمتجريب كاالستذارات ،يـػ 

 .ٜٕٔٓ/ٔ/ٕٔالدبت 
الدادس كالثالثػف )العسل التصػعي  كالتشسية السجتسعية السدتجامة  الجكلي رئيذ المجشة العمسية لمسؤتسخ -ٕٙ

نيتي ...كالبشاء مدؤكليتي"، الحؼ نطستو مؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية كمشطسة (،تحت شعار" التصػع اندا
 ٜٕٔٓ/ٗ/ٙيـػ الدبتالحؼ سػؼ يعقج  االعتساد الجكلي كالبػرد االلساني لمتجريب كاالستذارات ،

،تحت الثامغ  كالثالثػف )قزايا التعميع بخؤػ اكاديسية معاصخة(الجكلي رئيذ المجشة العمسية لمسؤتسخ  -ٕٚ
شعار" االتجاىات الحجيثة في تصػيخ التخبية كالتعميع كمػاجية السذكالت السجتسعية"، الحؼ نطستو مؤسدة 

يػـ الحؼ سػؼ يعقج  العخاقة لمثقافة كالتشسية كمشطسة االعتساد الجكلي كالبػرد االلساني لمتجريب كاالستذارات ،
 ٜٕٔٓ/ٗ/ٕٚالدبت

التاسع كالثالثػف )اصالح شامل لسجتسع متكامل(،تحت شعار"  كليالج رئيذ المجشة العمسية لمسؤتسخ -ٕٛ
الحؼ نطستو مؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية كمشطسة االعتساد الجكلي كالبػرد االلساني  ذكرة االصالح غايتشا"،
 ٜٕٔٓ/٘/ٗيـػ الدبت الحؼ سػؼ يعقج  لمتجريب كاالستذارات ،
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االربعػف )شبابشا عصاء دائع( تحت شعار "شبابشا عشػاف ابجاعشا "  الجكلي رئيذ المجشة العمسية لمسؤتسخ -ٜٕ
 الحؼ نطستو مؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية كمشطسة االعتساد الجكلي كالبػرد االلساني لمتجريب كاالستذارات ،

 .ٜٕٔٓ/ٙ/ٕٕيـػ الدبت الحؼ سػؼ يعقج 
،تحت شعار" البحث  "في خجمة السجتسع البحث العمسي كاالبتكاررئيذ المجشة التحزخية  لمشجكة " -ٖٓ

يـػ  الحؼ نطستيا مؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية كالبػرد االلساني لمتجريب كاالستذارات ،العمسي اساس التشسية"
 .ٜٕٔٓ/ٔ/ٕٙالدبت 

ج تصػيخ السشاىج الجراسية جػىخ العسمية التعميسية" ،تحت شعار "السشاىرئيذ المجشة التحزخية  لمشجكة " -ٖٔ
الحؼ نطستيا مؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية كمشطسة االعتساد الجكلي كالبػرد الجراسية جػىخ العسمية التعميسية""
 ٜٕٔٓ/ٕ/ٙٔيـػ الدبت  عقجتالتي  االلساني لمتجريب كاالستذارات ،

شعار تحت  خية  لمشجكة "الخسائل كاالشاريح الجامعية اداة لحل السذكالت "يرئيذ المجشة التحز -ٕٖ
الحؼ نطستيا مؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية مخكد التشسية لمجراسات "برخيخ اقالمشا نجج حال لسذكالتشا" 

يػـ الدبت  عقجتالتي كالتجريب كمشطسة االعتساد الجكلي كالبػرد االلساني لمتجريب كاالستذارات ،
ٕ/ٖ/ٕٜٓٔ. 

 لذعػب" تحت شعار "نتعاير لشبشي كششا كاحجا"،رئيذ المجشة العمسية لمشجكة "التعاير الدمسي نيزة ا-ٖٖ
الحؼ نطستيا مؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية مخكد التشسية لمجراسات كالتجريب كمشطسة االعتساد الجكلي كالبػرد 

 ٜٕٔٓ/ٖ/ٖٕااللساني لمتجريب كاالستذارات ، 
التعامل مع االزمات" تحت شعار  كسة جػاد االئسة فيعمسية لمسؤتسخ الحادؼ كاالربعػف"حرئيذ المجشة ال-ٖٗ

الحؼ نطستو مؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية كالبػرد االلساني لمتجريب  "نيج البالغة ..مشيج كدستػر"
 ٜٕٔٓ/ٚ/ ٙكاالستذارات ، 

رئيذ المجشة العمسية لمسؤتسخ الثاني كاالربعػف"االسخة كالسجرسة عالقة تكاممية" تحت شعار "االسخة  -ٖ٘
عاكف مغ اجل نتائج افزل " الحؼ نطستو مؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية كالبػرد االلساني لمتجريب كالسجرسة:ت

 ٜٕٔٓ/ٚ/ٕٚكاالستذارات ، 
رئيذ جمدة في السؤتسخ الجكلي العمسي الثالث "قزايا العمػـ االندانية في السخصػشات كالػثائق -ٖٙ

"الحؼ اقامو مخكد تحقيق السخصػشات في رحاب -ججلية التخاث كالسعاصخة-كالسػركث العخبي كاالسالمي
شباط  ٙ-٘مرخ لمفتخة مغ –بالتعاكف مع الجسعية العخبية لمحزارة كالفشػف االسالمية   جامعة قشاة الدػيذ

 االسساعيمية .–القاىخة 
   الجكلي الحؼ يشطسو السجمذ الجكلي لمغة العخبية لمدشػات مغ رئيذ جمدة لسؤتسخ المغة العخبية -ٖٚ

 .ٕٛٔٓ الى ٕٙٔٓ
رئيذ جمدة لسعطع السؤتسخات كالشجكات التي اقامتيا مؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية مخكد التشسية -ٖٛ

 .ٜٕٔٓ-ٕٛٔٓلمجراسات كالتجريب كمشطسة االعتساد الجكلي كالبػرد االلساني لمتجريب كاالستذارات.
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 .ٜٕٔٓ-ٕٛٔٓعزػ لجشة الجراسات العميا في قدع التاريخ لمعاـ الجراسي -ٜٖ
رئيذ جمدة في السؤتسخ الجكلي لمغة العخبية الثامغ في دكلة االمارات العخبية الستحجة / دبي لمفتخة مغ -ٓٗ
 .ٜٕٔٓنيداف  ٖٔ-ٔٔ
-ٜٕٔٓعزػ في لجشة مقابمة الستقجميغ لمجراسات العميا  الجكتػراه تاريخ اسالمي لمعاـ الجراسي  -ٔٗ

ٕٕٓٓ. 
خ المغة العخبية الجكلي التاسع /دبي كالحؼ سيعقج في نيداف عاـ عزػ في المجشة العمسية لسؤتس -ٕٗ

ٕٕٓٓ. 
 .ٜٕٔٓ-ٕٛٔٓعزػ في لجشة الػيابات لمسخحمة الخابعة -ٖٗ
 . ٜٕٔٓ-ٕٛٔٓعزػ في لجشة السذخفيغ الخاصة بشطاـ السقخرات -ٗٗ
مػـ االندانية عزػ في المجشة العمسية في السؤتسخ الجكلي الخابع)التخاث كالسعاصخة في مخصػشات الع-٘ٗ

الحؼ اقامو مخكدتحقيق السخصػشات في جامعة قشاة  ٕٕٓٓشباط  ٓٔ-ٜاشخاقة حياة كارتقاء فكخ (لمسجة مغ 
 االسساعيمية.–الدػيذ ،في االسكشجرية 

 . ٜٕٔٓ-ٕٛٔٓلجشة االمتحاف الذامل لصمبة الجكتػراه /تاريخ اسالمي لمعاـ الجراسي -ٙٗ
دع التاريخ كمية التخبية ابغ رشج لمعمـػ االندانية لمعاـ الجراسي عزػ لجشة الجراسات العميا في ق-ٚٗ

ٕٜٓٔ-ٕٕٓٓ. 
عزػ لجشة االرشاد عمى السخحمة الخابعة الجراسات الرباحية في قدع التاريخ كمية التخبية ابغ رشج لمعاـ -ٛٗ

 .ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓالجراسي 
ديسية االمخيكية العخبية لمعمـػ عزػ في المجشة العمسية لمسؤتسخ العمسي الجكلي الحؼ تؿيسو االكا-ٜٗ

االتجاىات الحجيثة في العمـػ االندانية كاالجتساعية  ركالتكشػلػجيا كمؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية تحت شعا
-ٙكبعشػاف العمػـ االندانية كاالجتساعية افق مشيج رصيغ لبشاء السجتسع كتقجمو،في تخكيا لمسجة مغ 

ٛ/ٕ/ٕٕٓٓ. 
 / لسشرة اريج .السػحجةستذارية عزػ في المجشة اال-ٓ٘
عزػ في المجشة التحزيخية لمسؤتسخ العمسي الدشػؼ "كاقع السذكالت التخبػية كاالضصخابات الشفدية في -ٔ٘

 .ٕٕٓٓ/ٗ/ٙٔمجارس العخاؽ"،الجامعة السدتشرخية كمية التخبية االساسية ،مؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية،
ؤتسخ الجكلي االكؿ "تحجيات السخاة الستسيدة في العالع العخبي،كبعشػاف" عزػ في المجشة العمسية في الس-ٕ٘

الدارة االزمات كالتحكيع  pillarبيغ تدتؿيع الحياة"،الحؼ نطسو اتحاد االكاديسييغ العخب بالتعاكف مع مخكد 
 .ٕٕٓٓ/ٛ/٘ٔالجكلي كالبحث العمسي في لشجف،كجامعة الشيخيغ كمية اقتراديات االعساؿ ،

 .ٕٕٓٓفي المجشة العمسية في مػقع الغػرا ،الجدائخ،عزػ  -ٖ٘
رئيذ المجشة العمسية السؤتسخ العالسي لالزياء كاالندجة كمكسالتيا لحزارة كادؼ الخافجيغ -ٗ٘

 ،بالتعاكف مع كزراة الثقافة كاالعالـ كعجد مغ الجامعات كالسؤسدات كدار االزياء العخاؾية.ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٔ،
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 .ٕٕٓٓز كتاب أ.ـ.د. ميا محدغ الذسخؼ رئيذ لجشة االستالؿ لفح-٘٘
 .ٕٕٓٓ، ،الذبكة الدػيجية العخاؾية عزػ في لجشة شؤكف السخأة كالصفل -ٙ٘
 .ٕٕٓٓفي ماليديا ، لمسؤتسخات كالشذخ العمسي عزػ في المجشة العمسية في السخكد االكاديسي-ٚ٘
جو السخأة كالصفل في السجتسع عزػ المجشة العمسية في السؤتسخ الجكلي االكؿ "التحجيات التي تػا- ٛ٘

،بخعاية د. عسخك عدت سالمة االميغ العاـ التحاد الجامعات العخبية ٕٕٔٓ/ٕ/ٕٔ-ٔٔالعرخؼ" لمسجة مغ 
كباشخاؼ اكاديسية اثخاء السعخفة في الذبكة الدػيجية العخاؾية لمجراسات /مخكد دراسات الذخؽ االكسط في 

ػصل كالقادسية كالبرخة كجامعة ججارا االردنية كجامعة ذؼ جامعة لػنج الدػيجية ،كجامعة الكتاب كالس
 قار،السشتجػ العالسي لمسخأة كالصفل .

رئيذ المجشة الخاصة باالمتحاف الذامل لصمبة الجكتػراه تاريخ اسالمي التحخيخؼ كالذفػؼ لمعاـ الجراسي -ٜ٘
ٕٜٓٔ-ٕٕٓٓ. 

بيئة كالتشسية السدتجامة "،مخكد بحػث البيئة عزػ المجشة العمسية في السؤتسخ العمسي لجكلي الخامذ "لم-ٓٙ
 .ٕٕٔٓ/ٖ/ٖٔ-ٔٔبالتعاكف مع جامعة غازؼ عيشتاب ،مكاف االنعقاد تخكيا لمسجة 

عزػ في المجشة العمسية في السؤتسخ العمسي الجكلي "دكر السؤسدات التخبػية كالشفدية في التػعية -ٔٙ
كالشفدية ،بالتعاكف مع مؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية  بسخاشخ االدماف"،جامعة بغجاد ،مخكد البحػث التخبػية

،ٕ/ٕٔ/ٕٕٓٓ. 
 ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓعزػ لجشة الجراسات العميا في قدع التاريخ لمعاـ الجراسي  -ٕٙ
 .ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓعزػ لجشة االرشاد التخبػؼ في قدع التاريخ لمعمع الجراسي -ٖٙ
-ٕٕٓٓلمعمـػ االندانية عغ قدع التاريخ لمعاـ  عزػ لجشة التعميع االلكتخكني في كمية التخبية ابغ رشج-ٗٙ

ٕٕٓٔ. 
عزػ في المجشة التحزيخية في السؤتسخ العمسي الجكلي "القزايا التخبػية كاالندانية بيغ متغيخات الػاقع -٘ٙ

كافاؽ السدتقبل"،مخكد االصباح لمتعميع كالجراسات الحزارية كاالستخاتيجية في فخندا، بالتعاكف مع جامعة 
 .ٕٕٔٓة التخبية االساسية ،كاسط كمي

رئيذ المجشة العمسية قي السؤتسخ العمسي "نحػ استخاتيجية كششية لتسكيغ السخأة"،االمانة العامة لسجمذ -ٙٙ
الػزراء دائخة تسكيغ السخأة كقدع تسكيغ السخأة /كزارة الذباب كالخياضة ،مخكد دراسات السخأة في جامعة بغجاد 

 .ٕٕٔٓ/ٗ/٘سية ،،مؤسدة العخاقة لمثقافة كالتش
رئيذ جمدة في السؤتسخ الجكلي االكؿ السحكع"التحجيات التي تػاجو السخأة كالصفل في السجتسع -ٚٙ

خاؼ الذبكة الدػيجية العخاؾية لمجراسات كاكاديسية شالعرخؼ"،بخعاية االميغ العاـ التحاد الجامعات العخبية كبأ
 .ٕٕٔٓ/ٕ/ٕٔ-ٔٔاثخاء السعخفة ،
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السذكالت االجتساعية كالقزايا السجتسعية السعاصخة"،كزارة " سية في السؤتسخ العمسيرئيذ المجشة العم-ٛٙ
دراسات السخأة جامعة بغجاد كالسشطسة العخبية لمتخبية كالثقافة كالعمـػ  كمخكدالعسل كالذؤكف االجتساعية 

 .ٕٕٔٓ/٘/ٖكمؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية،
لعمسي االفتخاضي الجكلي االكؿ "فخصة السفتػح لالبجاع في العمـػ عزػ في المجشة العمسية في السػتسخ ا-ٜٙ

،نحػ رؤية ججيجة في قخاءة الساضي كاستذخلف -قزايا كدراسات ،مشاىج كافاؽ–االندانية كاالجتساعية 
 ،مخكد الخياؿ لمجراسات كاالبحاث، الجدائخ.ٕٕٔٓ/٘/ ٕٔ-ٙٔالسدتقبل،لمسجة 

اريح كادكات البحث العمسي ،االكاديسية االمخيكية الجكلية لمتعميع عزػ في نطاـ تحكيع الخسائل كاالش -ٓٚ
 .ٕٕٔٓ/ٕ/ٛٔالعالي كالتجريب،

عزػ المجشة العمسية في السػتسخ العمسي الجكلي االكؿ"االعالـ العخبي كالتعاشي مع جائحة كػركنا بيغ -ٔٚ
ع جامعة ذؼ قار كمية الػاقع كالسأمػؿ"،السخكد العخبي لالبحاث كالجراسات االعالمية بالتعاكف م

االعالـ،كالسخكد العخبي لمبحػث القانػنية كالقزائية التابع لسجمذ كزراء العج العخب في جامعة الجكؿ 
 .ٕٕٔٓ/٘/ٙٔ-٘ٔالعخبية،كاتحاد االكاديسييغ كعمساء العخب،لشجف،لمسجة مغ 

 ٕٕٕٓ -ٕٕٔٓلجشة اعتسادية السجالت في كمية التخبية ابغ رشج لمعمـػ االندانية، يعزػ ف-ٕٚ
عزػ في المجشة العمسية في السؤتسخ الجكلي العمسي الثاني " ضساف جػدة التعميع في ضل استخجاـ -ٖٚ

ر "تحجيات التعميع االلكتخكني في ضل ازمة كػركنا كما بعجىا"،اكاديسية شساؿ االتعميع االلكتخكني"،تحت شع
لتعميع المغات في تخكيا كمؤسدة العخاقة لمثقافة  اكربا لمعمػـ كالبحث العمسي في الجنسارؾ،اكاديسية مشيدػتا

جامعة بغجاد،مخكد دراسات حػض –كالتشسية ،الجسعية العخاؾية لالرشاد الشفدي ،مخكد دراسات بحػث السخأة 
في كزارة الذباب كالخياضة ،مشتجػ السخأة البحخ االحسخ ،الشقابة العامة لمسجربيغ العخاقييغ ،قدع تسكيغ السخأة 

 .ٕٕٔٓ/٘/ٕٕاتحاد نقابات السجربيغ العخب ،مخكد التجريب الجكلي لمعمـػ في الجنسارؾ،كالصفل ك 
 عزػ في المجشة العمسية لمسؤتسخ الجكلي العمسي الثاني "لمبحث العمسي كدكره في خجمة السجتسع "، -ٗٚ

 .ٕٕٔٓ/ٗ/ٔٔ-ٜالسخكد االكاديسي لمسؤتسخات كالشذخ العمسي ،ماليديا ،  لمسجة مغ 
 . ٕٕٕٓ-ٕٕٔٓجشة التحزيخية لجائدة مجمة االستاذ الجكلية لالبجاع الفكخؼ ،الجكرة االكلى مالرئيذ -٘ٚ
،مشتجػ السخأة كالصفل  ٕٕٔٓايمػؿ ٕٙعزػ المجشة العمسية في الشجكة" بسشاسبة اليػـ العالسي لمدالـ"،-ٙٚ

 كاكاديسية اثخاء السعخفة في مشطسة الرجاقة الجكلية ،الدػيج.
،  ٕٕٔٓتذخيغ الثاني  ٕٔ-ٕٓالعمسية في الشجكة" بسشاسبة اليػـ العالسي لمصفل "،   عزػ المجشة -ٚٚ

 مشتجػ السخأة كالصفل كاكاديسية اثخاء السعخفة في مشطسة الرجاقة الجكلية ،الدػيج.
،مشتجػ السخأة كالصفل  ٕٕٔٓ/اب ٕٕعزػ المجشة العمسية في الشجكة" بسشاسبة اليػـ العالسي لالرىاب"، -ٛٚ
 اديسية اثخاء السعخفة في مشطسة الرجاقة الجكلية ،الدػيج.كاك
،مشتجػ  ٕٕٔٓتذخيغ االكؿ   ٜعزػ المجشة العمسية في الشجكة" بسشاسبة اليـػ العالسي لدخشاف الثجؼ"، -ٜٚ

 السخأة كالصفل كاكاديسية اثخاء السعخفة في مشطسة الرجاقة الجكلية ،الدػيج.
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عزػ المجشة التحزيخية كالعمسية في السؤتسخ العمسي الجكلي السحكع حاصمة عمى شيادة تقجيخية كػني -ٓٛ
،االمارات العخبية الستحجة ،دار  ٕٕٔٓ/ٚ/ٖٔ-ٜٕلمقزايا السجتسعية : الفخص كالتحجيات"،الحؼ عقج بيغ 

 الخافج.
عزػ في المجشة العمسية الخاصة بالكتاب الجساعي "اشكاليات البحث العمسي في الػشغ -ٔٛ

 .ٕٕٔٓ/ٔٔ/ٚىى البحث العمسي ،السخكد الجيسقخاشي العخبي ،العخبي"،مشتج
عزػ المجشة العمسية في السؤتسخ العمسي الجكلي الثامغ "دراسات كقزايا معاصخة في العمػـ االندانية  -ٕٛ

،االكاديسية االمخيكية ٕٕٔٓ/ٕٔ/ٜٕ-ٕٚكاالجتساعية "،تحت شعار "السجتسع كعاء االنداف كالعمػـ"،لمسجة 
 تعميع العالي كالتجريب.الجكلية لم

 ٕٕٔٓ/ٕٔ/ٕٓرئيذ لجشة استالؿ بحػث لمتخؾية الى لقب االستاذ مداعج ،قدع التاريخ، -ٖٛ
 ٕٕٔٓ/ٕٔ/ٕٓرئيذ لجشة استالؿ بحػث لمتخؾية الى لقب االستاذ ،قدع التاريخ،-ٗٛ
 .ٕٕٔٓ-ٕٕٓٓرئيذ لجشة االمتحاف الذامل لمجكتػراه لمعاـ الجراسي  -٘ٛ
لعمسية في تأليف الكتاب الجساعي "الحسالت التػعػية االلكتخكنية كمػاجية مخاشخ عزػ المجشة ا-ٙٛ

 .ٕٕٕٓاالزمات الرحية العالسية كتجاعياتيا"،الجدائخ،جامعة عسار ثمجي باالغػاط ،
عزػ في المجشة العمسية في السؤتسخ "السخأة كازمات الػاقع الخاىغ مغ التحجيات الى الفخص"،تحت شعخ -ٚٛ

عخاؾية ايقػنة العصاء كالتحجؼ"،مخكد دراسات السخأك ،جامعة بغجاد،بالتعاكف مع  مؤسدة العخاقة لمثقافة السخأة ال
 ٕٕٕٓ/ٖ/٘ٔكالتشسية،

التػجيات الحجيثة في العالقات الجكلية كاالعالـ  عزػ المجشة العمسية في السؤتسخ الجكلي الخابع  -ٛٛ
فمدصيغ،ك –انقخة ،الجامعة العخبية االمخيكية –تخكيا ، ٕٕٕٓ/ٛ/ ٕ-ٔكالعمػـ االجتساعية كالتخبػية مغ 

 ٕٕٕٓمؤسدة سكػلخ 
 ٕٕٕٓرئيذ لجشة استالؿ بحػث لمتخؾية الى لقب االستاذ ،قدع التاريخ،   -ٜٛ
عزػ في المجشة العمسية لسؤتسخ االعالـ كالحكاء االصصشاعي في عالع متججد،السخكد العخبي لالبحاث -ٜٓ

عاكف مع جامعة الدػداف السفتػحة كالجامعة العخاؾية كمخكد رماح لتشسية السػارد كالجراسات االعالمية ،بالت
 ٕٕٕٓ/ٙ/ٚٔ-ٙٔالبذخية كاالتحاد العالسي لالكاديسييغ كركاد العمع  ،

عزػ المجشة العمسية في العمسي الجكلي التاسع "دراسات كقزايا معاصخة في العمػـ االندانية -ٜٔ
-ٕٗاالندانية كاالجتساعية بيغ التأصيل كالتغييخ كاالبجاع،لمسجة كاالجتساعية ،تحت شعار العمػـ 

،الحؼ تؿيسو االكاديسية االمخيكية الجكلية لمتعميع العالي كالتجريب بالتعاكف مع كزارة البيئة ٕٕٕٓ/ٙ/ٕ٘
 العخاؾية.

ػدة التعميع عزػ في المجشة العمسية في السؤتسخ العمسي الجكلي الثالث "تكشػلػجيا السعمػمات لزساف ج -ٕٜ
كافزل استخجاماتيا في التعميع العالي كالبحث العمسي "،اكاديسية شساؿ اكربا في الشسارؾ كجامعة عجمػف 
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الػششية في االردف بالتعاكف مع الشقابة العامة لمسجربيغ العخاقييغ كاتحاد نقابات السجربيغ العخب كغيخىا مغ 
 ٕٕٕٓ/ٜ/ٜٔ- ٜ/ٚٔالسؤسدات ،لمسجة 

في السؤتسخ العمسي الجكلي"السخأة كالتكشػلػجيا كاالبجاع كالتشسية"،الحؼ نطسو السشتجػ  العمسية عزػ المجشة-ٖٜ
العخبي لجراسات السخأة كالتجريب ،اتحاد نقابات السجربيغ العخب كفخيق ليغ التصػعي لتسكيغ السخأة ،الشقابة 

 .ٕٕٕٓ/٘/ٕٙ-ٕٗالعامة لمسجربيغ العخاقييغ ،
في السؤتسخ العمسي "نحػ استخاتيجية كششية لمحج مغ ضاىخة تعاشي السخجرات  رئيذ المجشة العمسية -ٜٗ

كحبػب اليمػسة في العخاؽ" كتحت شعار" مكافحة السخجرات كتأىيل السجمشيغ بؤرية عمسية اكاديسية ، االمانة 
جػ العخبي العامة لسجمذ الػزراء دائخة السشطسات غيخ الحكػمية كمؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية كالسشت

 ٕٕٕٓ/ٛ/ٖٕ-ٕٕلجراسات السخأة كالتجريب كاتحاد نقابات السجربيغ العخب ،لمسجة  
عزػ المجشة العمسية في السؤتسخ العمسي الخابع "الستغيخات الحجيثة في ضػء التشسية السدتجامة "،تحت -ٜ٘

ة السدتجامة شعار " البحث العمسي ...اساس معخفة السجتسع"،الجسعية العمسية لمجراسات التخبػي
،ٕٔ/ٔ/ٕٕٖٓ 

عزػ في المجشة العمسية في السؤتسخ العخبي الجكلي العاشخ لزساف جػدة التعميع العالي،جامعة الدرقاء  -ٜٙ
 ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٛٔ-ٙٔاالردف ،

 .ٖٕٕٓ-ٕٕٔٓعزػ في لجشة اعتسادية السجالت في كمية التخبية ابغ رشج لمعمـػ االندانية ،-ٜٚ
ية لمقب استاذ مداعج ،كمية التخبية ابغ رشج لمعمػـ االندانية رئيذ لجشة استالؿ بحػث تخؾ-ٜٛ

،ٕٜ/ٜ/ٕٕٕٓ 
عزػ في المجشة العمسية في تأليف كتاب جساعي "االمامة كاالمارة في بالد ما كراء الشيخ "،كزارة التعميع -ٜٜ

الجراسات العالي كالبحث العمسي ،جامعة يحيى فارس السجية كمية العمػـ االندانية كاالجتساعية ،مخبخ 
 ٖٕٕٓالتاريخية الستػسصية عبخ العرػر بجامعة السجية،الجدائخ،

 ٕٕٕٓرئيذ لجشة استالؿ لمتخؾية مغ مجرس الى استاذ مداعج لمجكتػرة رشا عيدى ،تذخيغ االكؿ -ٓٓٔ
العمسية في السؤتسخ الجكلي"بشاء القجرات العمسية كاالندانية كافاؽ تشسيتيا " تحت  ةعزػ في المجش– ٔٓٔ

،بخعاية كاشخاؼ رئيذ جامعة بياف كخدستاف ،رئيذ جامعة ٕٕٕٓ/ٕٔ/ٚر "التكامل اساس السعخفة"،شعا
 الدميسمشية ،كجامعات اخخػ 

عزػ في المجشة العمسية في السؤتسخ العمسي الجكلي الدابع لمجراسات السعاصخة في العمػـ االجتساعية -ٕٓٔ
 ر ،جامعة مارديغ ارتػكمػاكاديسية ريسا ٕٕٕٓ/ٕٔ/ٖٓ-ٕٛتخكيا لمسجة –،اسصشبػؿ 

في المجشة العمسية لمسؤتسخ الجكلي الخامذ لمغات كالتخجسة كالعمػـ االجتساعية كالتخبػية ،الحؼ  عزػ -ٖٓٔ
فمدصيغ كمؤسدة –بالتعاكف مع الجامعة العخبية االمخيكية  ٕٕٕٓ،ٛ/ٕ-ٔانقخة لمسجة مغ –عقج في تخكيا 

schwlar / scholar worldwide 
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لمجشة العمسية في السمتقى الجكلي"العالع االسالمي كالريغ عمى شخيق الحخيخ"،كزارة التعميع عزػ في ا-ٗٓٔ
العالي كالبحث العمسي جامعة يحيى فارس السجية كمية العمػـ االندانية كاالجتساعية ،مخبخ الجراسات 

 ٖٕٕٓ/ٖ/ٗٔ-ٖٔالتاريخية الستػسصية عبخ العرػر ،الجدائخ ، لمسجة ،
العمسية في السؤتسخ العمسي الثالث "السعخفة التكشػلػجية كالتحػؿ الخقسي في التعميع عزػ المجشة -٘ٓٔ

مخكد تقشية السعمػمات في –،كزارة التعميع العالي كالبحث العمسي -نحػ تعديد جػدة التعميع العالي–العالي 
الجامعة االماراتية  التعميع العالي كمجمذ االعتساد االكاديسي كضساف جػدة التعميع العالي بالتعاكف مع

 .ٕٕٕٓ/ٕٔ/ٕٕ-ٕٔالجكلية كجامعة العمػـ كالتكشػلػجيا ،اليسغ لمسجة 
ديخ / تخكيا اجامعة إغ   سؤتسخ الجكلي لمعمـػ اإلندانية كالتخبػيةعزػ في المجشة العمسية في ال– ٙٓٔ

 كيا.في اسصشبػؿ / تخ  ٖٕٕٓفبخايخ  ٜٓإلى  ٚٓ/ تخكيا مغ    ريسار اكاديسية باالشتخاؾ مع
عزػ في المجشة العمسية لغخض متابعة اشتخاؾ تجريذ كمية التخبية ابغ رشج بالسشرات االكاديسية -ٚٓٔ

 ٕٕٕٓ/ٕٔ/ٕٔكالشذخ في السدتػعبات العالسية،
السػسػـ بػػ "سياسات التعميع  المجشة العمسية  لمسؤتسخ العمسي الجكلي الدابععزػ المجشة العمسية في – ٛٓٔ

 ٖٕٕٓ/ٕٔ-ٔٔ، زيػرخ –عخبي" الحؼ سيشعقج بدػيدخا العالي في الػشغ ال
 ورش العسل:و الشدوات في السذاركة *

فزال عغ الحمقات .داخل القصخ كخارجوكالسحاضخات الشجكات ككرش العسل ك سذاركة في عجد كبيخ مغ *ال
 : سػؼ اذكخ عجدا مشيا الشقاشية

كمية التخبية /ابغ رشج  خبية /ابغ رشج لمعمػـ االندانيةكمية التٖٕٔٓ نجكة )دكر كميات التخبية في التشسية البذخية(- ٔ
  لمعمـػ االندانية

كمية التخبية /ابغ رشج لمعمػـ  ٕٗٔٓ )التخبية كالتعميع ركيدتاف اساسيتاف في عسمية التشسية السدتجامة(نجكة -  ٕ
 االندانية

كمية التخبية /ابغ رشج لمعمـػ  مخكد التػفل كقدع المغة االنكميدية في ٖٕٔٓ نجكة )التكشػلػجيا كالتعميع(-  ٖ
 االندانية

بيت الحكسة ككمية التخبية لمعمػـ  ٕٗٔٓ نجكة ))الرالت الحزارية لبالد الخافجيغ مع الجكؿ السجاكرة(-  ٗ
 االندانية/ابغ رشج

 الجامعة العخاؾية/كمية التخبية لمبشات /قدع التاريخ نجكة)السغخب كاالنجلذ ..حزارة كحجاثة(-  ٘
مخكد  الثقاؼية لمسجتسع العخاقي في العرخ الحجيث كالسعاصخ الػاقع كاالفاؽ السدتقبمية( نجكة)الشيزة-  ٙ

 السدتشرخية لمجراسات العخبية كالجكلية /الجامعة السدتشرخية قدع الجراسات التاريخية.
رشج لمعمـػ  بيت الحكسة كمية التخبية /ابغ نجكة )السخحػـ االستاذ الجكتػر حديغ عمي الجاقػقي باحثا كمؤرخا(-  ٚ

 االندانية 
 ٕٗٔٓ بيت الحكسة ككمية االدابنجكة عغ السؤرخ بيشاـ ابػ الرػؼ -  ٛ
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 كمية التخبية /ابغ رشج لمعمـػ االندانية ػذجا"سنجكة عغ الحخب الشفدية "سقػط السػصل ان-  ٜ
بغ رشج لمعمـػ كمية التخبية /ا ٕٗٔٓكرشة عسل افاؽ االبجاع لمتجريب كالتشسية البذخية كالتصػيخ االدارؼ -  ٓٔ

 .االندانية
 كمية التخبية /ابغ رشج لمعمػـ االندانية نجكة عغ الفكخ الدياسي لالماـ جعفخ الرادؽ "عميو الدالـ"-  ٔٔ

ٕٓٔٗ 
بعشػاف ) أستسارة تقييع  ٕ٘ٔٓ/ ٓٔ/ ٚكرشة العسل االكلى السقامة في قاعة مشاقذات قدع التاريخ بتاريخ -  ٕٔ

 ٓٔ/ ٜٔبتاريخ  ٗٗ( الداعة العاشخة صباحا  كفق الكتاب السخقع ٕ٘ٔٓ- ٕٗٔٓأداء التجريدييغ لمعاـ الجراسي 
/ٕٓٔ٘ . 
بعشػاف ) أستسارة  ٕ٘ٔٓ/ ٓٔ/ ٛٔكرشة العسل الثانية السقامة في شعبة الزساف كالجػدة االحج السػافق  -  ٖٔ

 (  ٕ٘ٔٓ- ٕٗٔٓتقييع أداء التجريدييغ لمعاـ الجراسي 
حقػؽ االنداف في كمية التخبية ابغ رشج حػؿ )العشف ضج السخأة الكخدية ( الشجكة التي أقامتيا كحجة الدالـ ك – ٗٔ

 في قاعة جػاد عمي في قدع التاريخ . ٕٙٔٓ/ ٔ/ ٔٔبتاريخ 
كرشة عسل عغ الػاقع االفتخاضي في التجريذ كالتي أقاميا قدع المغة االنكميدية في كمية التخبية ابغ رشج – ٘ٔ

حة الجامعة العخاؾية مغ خالؿ استخجاـ االساليب التكشمػجية في تصػيخ لمعمػـ االندانية كقجميا لؽيف مغ اسات
  شخائق التجريذ. 

الشجكة التي اقاميا قدع المغة العخبية بالتعاكف مع مؤسدة العخفاف لمثقافة االسالمية كالسعشػنة)فقو االىجاؼ  -  ٙٔ
 ٕٙٔٓ/ٗ/ٕٔ(الخسيذ  في فكخ الذييج دمحم باقخ الرجر "قجس سخه" كدكره في اصالح الخصاب الجيشي

الشجكة التي اقاميا قدع المغة العخبية بالتعاكف مع مؤسدة العخفاف لمثقافة االسالمية كالسعشػنة)فقو االىجاؼ  -  ٚٔ
 ٕٙٔٓ/ٗ/ٕٔفي فكخ الذييج دمحم باقخ الرجر "قجس سخه" كدكره في اصالح الخصاب الجيشي (الخسيذ 

عاكف مع مؤسدة العخفاف لمثقافة االسالمية كالسعشػنة)فقو االىجاؼ الشجكة التي اقاميا قدع المغة العخبية بالت -  ٛٔ
  ٕٙٔٓ/ٗ/ٕٔفي فكخ الذييج دمحم باقخ الرجر "قجس سخه" كدكره في اصالح الخصاب الجيشي (الخسيذ 

الشجكة التي أقامتيا شعبة الزساف كالجػدة في كمية التخبية ابغ رشج بعشػاف )التحديغ السدتسخ بأستخاتيجية – ٜٔ
دف كالكايكاكػ اليابانية ( حيث تع استزافة قدع الزساف كالجػدة في رئاسة جامعة بغجاد بالتعاكف مع جياز الكاي

 عمى قاعة ابغ رشج . ٕ٘ٔٓ/ ٕٔ/ ٖٓاالشخاؼ كالتقػيع في كزارة التعميع العالي كالبحث العمسي بتاريخ 
في الشجف االشخؼ ( لمباحث عبج المصيف الشجكة التي اقاميا قدع التاريخ بعشػاف )تاريخ السدألة الفقيية  -  ٕٓ

 السرادؼ الثالثاء بالتعاكف مع السخكد الثقافي االسالمي. ٕ٘ٔٓ/ ٕٔ/ ٘ٔالحخز عمى قاعة جػاد عمي بتاريخ 
كرشة عسل التي اقامتيا شعبة الزساف كالجػدة كاالداء الجامعي بعشػاف )استسارة تقػيع االداء لمعاـ الجراسي – ٕٔ

 في قدع التاريخ. ٕ٘ٔٓ/ ٓٔ/ ٚالتخبية ابغ رشج بتاريخ في كمية  ٕ٘ٔٓ – ٕٗٔٓ
كرشة عسل لذعبة الزساف كالجػدة في كمية التخبية ابغ رشج بعشػاف )استسارة تقييع اداء التجريدييغ لمعاـ – ٕٕ

  ٕ٘ٔٓ/ ٓٔ/ ٛٔكلمسخة الثانية بتاريخ  ٕ٘ٔٓ – ٕٗٔٓالجراسي 
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تشرخية / لتكخيع االساتحة الستقاعجيغ كذلظ عمى مجرج احتفالية قدع التاريخ / كمية االداب / الجامعة السد– ٖٕ
 . ٕٙٔٓ/ ٖ/ ٔقدع المغة العخبية في 

الشجكة التي اقاميا قدع عمػـ القخآف كالتخبية االسالمية السػسػمو ) مخاعاة السقاـ في التعبيخ القخآني ( – ٕٗ
 . ٕ٘ٔٓ/ ٕ/ ٜٕلالستاذ الجكتػر فاضل الدامخائي عمى قاعة ابغ رشج يـػ 

كة التي اقاميا قدع عمػـ القخآف كالتخبية االسالمية في كميتشا بالتعاكف مع السخكد االسالمي الثقافي الشج– ٕ٘
 ٕ٘ٔٓ/ ٕٔ/ ٖٔالسػسػمو )العالمة الديج دمحم حديغ فزل هللا كمشيجو في تفديخه مغ كحي القخآف ( بتاريخ 

 عمى قاعة قدع المغة العخبية .
ف كالتخبية االسالمية في كميتشا بالتعاكف مع مؤسدة الشخب االكاديسية الشجكة التي اقاميا قدع عمػـ القخآ - ٕٙ

/  ٖ/ ٖٔنجكتو الفكخية السػسػمة )مذاكل التعميع كشخؽ اصالح السشيج ( لمسفكخ الجكتػر ايسغ السرخؼ االحج 
 في قاعة ابغ رشج . ٕٙٔٓٓ

تيارات الستصخفة في العالع االسالمي ( الشجكة التي اقاميا قدع العمػـ الشفدية كالتخبػية )ماـية التصخؼ كال - ٕٚ
 في قاعة ابغ رشج . ٕٙٔٓ/ ٖ/ ٚٔلالستاذ الجكتػرميجؼ عمي السػسػؼ الخسيذ 

الشجكة ) الػحجة الػششية في الكتابات التاريخية العخاؾية السعاصخة بيغ السػضػعية كالحاتية ( التي اقاميا بيت – ٕٛ
 الخسيذ . ٕٙٔٓ/ ٖ/ ٕٗكات في بيت الحكسة بتاريخ الحكسة كقدع الجراسات التاريخية عمى قاعة الشج

االربعاء حػؿ ) الفقخ كابعاده في العخاؽ ( عمى  ٕٙٔٓ/ ٖ/ ٙٔالشجكة التي اقاميا قدع الجغخاؼية بتاريخ  - ٜٕ
 قاعة خصاب العاني بقدع الجغخاؼية .

 ٕٛقاعة ابغ رشج االثشيغ جسعية صيانة السرادر الػراثية كالبيئية العخاؾية كذلظ عمى  اقامتياالشجكة التي – ٖٓ
/ٖ /ٕٓٔٙ . 
االربعاء حػؿ ) الجكر االعالمي لمديجة زيشب  ٕ٘ٔٓ/ /ٓٔ/ٕٚالشجكة التي اقاميا قدع التاريخ بتاريخ  -  ٖٔ

 عمييا الدالـ في كاقعة الصف(
 ٕٙٔٓ/ٖ/ٕٕنجكة حفل تػؾيع كتابيغ لالستاذ الجكتػرة سعاد الصائي يػـ  -  ٕٖ
االسالمي الثقافي كبالتعاكف مع قدع القخاف كالتخبية االسالمية في جامعة  بغجاد الشجكة التي اقاميا السخكد  -  ٖٖ

العالمة الفزمي االصالة  –كمية التخبية /ابغ رشج  كعائمة اؿ الفزمي كالسعشػنة) مبجعػف في دائخة الزػء 
 ٕٙٔٓ/ٗ/٘كالتججيج( الثالثاء 

سدة العخفاف لمثقافة االسالمية كالسعشػنة)فقو االىجاؼ الشجكة التي اقاميا قدع المغة العخبية بالتعاكف مع مؤ  -  ٖٗ
  ٕٙٔٓ/ٗ/ٕٔفي فكخ الذييج دمحم باقخ الرجر "قجس سخه" كدكره في اصالح الخصاب الجيشي (الخسيذ 

بعشػاف ) استعساؿ الباحث  ٕٚٔٓ/ ٗ/ٗكرشة العسل السقامة في قاعة مشاقذات قدع التاريخ بتاريخ  -  ٖ٘
كف مع السكتب االستذارؼ في كمية التخبية ابغ رشج لمعمػـ االندانية  الداعة العاشخة العمسي كػكل سكػلخ(،بالتعا
 .باشخاؼ أ.ـ.د.االء حسدة ٕٚٔٓ/ ٗ/ ٗبتاريخ  ٓٔٗصباحا  كفق الكتاب السخقع 
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/)كرشة العسل التصػعي بالتعاكف بيغ قدع  ٕٚٔٓ/ٔ/ٖٕكرشة العسل السقامة في قدع التاريخ/ بتاريخ  -  ٖٙ
 ية العالؿ االحسخ (باشخاؼ أ.ـ.د.سػالؼ ؼيس هللا .التاريخ كجسع

/قدع التاريخ /كمية   ٕٚٔٓ/ٔ/ٖٔالحمقة الشقاشية السعشػنة)الجراسات العميا بيغ الػاقع كالصسػح(،الثالثاء  -  ٖٚ
 التخبية ابغ رشج .

ية  التخبية /قدع التاريخ /كم ٕٚٔٓ/ٗ/٘الحمقة الشقاشية السعشػنة)دراسة السخصػشات كتحؿيقيا(،الثالثاء -  ٖٛ
 ابغ رشج /باشخاؼ ا. نبيمة عبج السشعع

مذاركة بػرقة .ٕٛٔٓالتي اقاميا قدع التاريخ في كمية التخبية ابغ رشج  (السجارس الفكخية ) تاريخنجكة عغ-  ٜٖ
 مػ( رؤية معاصخة  لالستاذ الجكتػر عبج الجبار ناجي(ٚ٘ٛىػ/ٕٓٗتاريخ خميفة بغ خياط )تعسل عشػانيا )

ـ(، دار ٕٛ٘ٔ-ٜٗٚىػ/ٙ٘ٙ-ٕٖٔاب )شخارستاف دراسة في احػاليا الدياسية كالعمسية )حفل تػؾيع كت-  ٓٗ
،اقستو عمى ىامر السؤتسخ الجكلي لمغة العخبية الدابع في ٕٚٔٓكمكتبة قشاديل،العخاؽ ،كدار صفحات ،دمذق.

 .ٕٛٔٓنيداف ، ٕٔ-ٜٔدكلة االمارات العخبية الستحجة / دبي لمفتخة 
 ٜٕٔٓ-ٕٛٔٓ،مرخ  لمعمػـ كالتشسية يا اكاديسية ابغ عخبيحزػر عجة نجكات اقامت-  ٔٗ
حزػر عجد كبيخ مغ الشجكات ككرش العسل كالحمقات الشقاشية التي اؾيست في كمية التخبية ابغ رشج لمعمـػ -  ٕٗ

 .ٜٕٔٓاالندانية ككمية االداب/بغجاد كالجامعة السدتشرخية لدشػات عجة حتى عاـ 
التي نطستيا مؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية كمشطسة  كالسمتؿيات العمسية في عجد كبيخ مغ الشجكات مذاركة-  ٖٗ

 .ٜٕٔٓاالعتساد الجكلي كالبػرد االلساني لمتجريب كاالستذارات 
السمتقى الثقافي االكؿ العزاء مشرة اريج في العخاؽ كالحؼ نطع في الحكخػ الدشػية الثالثة مذاركة في -  ٗٗ

 . ٜٕٔٓ/ٗ/ٕ٘لمبشات الجامعة العخاؾية يـػ  في كمية التخبية، ي لتأسيذ السشرة كيـػ الباحث العخب
الحؼ نطسو مشطسة السمف الػششي  ٜٕٔٓ/ ٗ/ ٕٙكٕ٘مذاركة في ممتقى اربيل الجبمػماسي ليػمي -  ٘ٗ

 بالتعاكف مع اتحاد بخلسانيي كػردستاف .
لبػرد االلساني لمتجريب كاسذاركة في السمتقى العمسي الحؼ نطستو مؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية ال-  ٙٗ

عشػاف  .بعشػاف التعميع مغ اجل مدتقبل مدتجاـٜٕٔٓ -ٓٔ-ٕٔالشقابة العامة لمسجربيغ العخاقييغكاالستذارات ك 
 .البحث)االتجاىات الحجيثة لمتعميع في سشغافػرة(

لمتجريب  كالبػرد االلساني سذاركة في السمتقى العمسي الحؼ نطستو مؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسيةال-  ٚٗ
 )االصالح في مجاؿ التخبية كالتعميع(.بعشػافٜٕٔٓ -ٔٔ-ٕالشقابة العامة لمسجربيغ العخاقييغكاالستذارات ك 

،ببحث  ٜٕٔٓ/ٓٔ/ٕٗالسذاركة في الشجكة التي اقامتيا الجامعة العخاؾية،كمية التخبية لمبشات يـػ -  ٛٗ
 معشػف)التجخبة الساليدية(.

،مرخ،كالسغخب،جسعية  ٕٕٓٓ/ٖ/٘،التي انعقجت في ٔتعمع " جالسذاركة في محاضخة صعػبات ال -  ٜٗ
 شباب الدػركباف كالثقافة بذخاكة السؤسدة الجكلية لمتشسية البذخية كاالستذارات .
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التي انعقجت في يـػ  ٕالسذاركة في محاضخة صعػبات التعمع الشسائية كعالجيا  ج-  ٓ٘
ة بذخاكة السؤسدة الجكلية لمتشسية البذخية ،،مرخ،كالسغخب،جسعية شباب الدػركباف كالثقافٕٕٓٓ/ٖ/ٕٔ

 كاالستذارات.
 .ٕٕٓٓ/ٖ/ٚٔحزػر محاضخة لسكتب التجريب الكاديسية الدالـ في السانيا ،بعشػاف العسل التصػعي ،-  ٔ٘
 .ٕٕٓٓ/ٖ/ٕٗ،بعشػاف التخبية بالحب ،حزػر محاضخة لسكتب التجريب الكاديسية الدالـ في السانيا-  ٕ٘
 ٕٕٓٓ/ٖ/ٗٔكة في السحاضخة كاريدما الذخرية كانػاعيا التي انعقجت يػـ حاصمة عمى شيادة مذار  -  ٖ٘

 ،جسعية شباب الدػركباف كالثقافة بذخاكة مع السؤسدة الجكلية لمتشسية البذخية كاالستذارات ،السغخب
،جسعية  ٕٕٓٓ/ٖ/ٜٔحاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة التجريب االلكتخكني  التي انعقجت يـػ  -  ٗ٘

 لدػركباف كالثقافة بذخاكة مع السؤسدة الجكلية لمتشسية البذخية كاالستذارات ،السغخبشباب ا
،جسعية  ٕٕٓٓ/ٖ/ٕٔحاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة صحة الفع كاالسشاف التي انعقجت يـػ  -  ٘٘

 شباب الدػركباف كالثقافة بذخاكة مع السؤسدة الجكلية لمتشسية البذخية كاالستذارات ،السغخب
،جسعية  ٕٕٓٓ/ٖ/ٖٕحاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة قجرات العقل اليائمة التي انعقجت يـػ -  ٙ٘

 شباب الدػركباف كالثقافة بذخاكة مع السؤسدة الجكلية لمتشسية البذخية كاالستذارات ،السغخب.
كشخؽ عالجيا   حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة مذكالت الصفػلة الشفدية كالبيػلػجية اسبابيا -  ٚ٘

،جسعية شباب الدػركباف كالثقافة بذخاكة مع السؤسدة الجكلية لمتشسية  ٕٕٓٓ/ٖ/ٜٕكٕٛالتي انعقجت يػمي 
 البذخية كاالستذارات ،السغخب.

،عشػاف  ٕٕٓٓ/ٖ/ٕٗشيادة مذاركة في الػرشة التي اقاميا الفخيق الػزارؼ لمتعميع االلكتخكني يػـ -  ٛ٘
ع االلكتخكني في السجاؿ الصبي كتجخبة كمية دجمة الجامعة في تصبيق التعميع السحاضخة كاقع كشسػح التعمي

يع سعيج كاشع ،الداعة   دؾيقة . ٘ٗ,ٓٔالى  ٓٔااللكتخكني ،السحاضخ أ.د.ابخـا
،عشػاف  ٕٕٓٓ/ٖ/ٕٗشيادة مذاركة في الػرشة التي اقاميا الفخيق الػزارؼ لمتعميع االلكتخكني يـػ  -  ٜ٘

االلكتخكني كمشرات ادارة التعميع في جامعة القادسية ،السحاضخ أ.د.كاضع جبخ  السحاضخة كاقع التعميع
 . ٔٔ،  ٖٓدؾيقة الى  ٘ٗ,ٓٔالجبػرؼ،الداعة 

،عشػاف ٕٕٓٓ/ٖ/ٕٗشيادة مذاركة في الػرشة التي اقاميا الفخيق الػزارؼ لمتعميع االلكتخكني يػـ  -  ٓٙ
ضيخا ،السحاضخ د.عامخ سميع االميخ ،ككرشة  ٘ٗ,ٔالى  ٔالسحاضخة السمكية السذاعة في العالع الخقسي الداعة 

"كاقع التعميع االلكتخكني في جامعة البرخة"،السحاضخ أ.ـ.د.حيجر الرباغ،ككرشة "كاقع التعميع االلكتخكني في 
 الجامعة السدتشرخية ،السحاضخ أ.ـ.د.خالج عمي السياح.

،عشػاف ٕٕٓٓ/ٖ/ٕٔلمتعميع االلكتخكني يـػ الدبت شيادة مذاركة في الػرشة التي اقاميا الفخيق الػزارؼ  -  ٔٙ
الػرشة "السفاـيع كاالدكات االساسية كالتحجيات لتصبيق لتعميع االلكتخكني في الجامعات العخاؾية "أ.ـ.د.مازف 

 صباحا. ٓٔسسيخ الحكيع،الداعة 
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،عشػاف ٕٕٓٓ/ٖ/ٕٕحج شيادة مذاركة في الػرشة التي اقاميا الفخيق الػزارؼ لمتعميع االلكتخكني يػـ اال -  ٕٙ
 صباحا . ٓٔد.عجؼ عمي،االداعة الػرشة"الدسات الستقجمة في مشرة كػكل لمتعميع االلكتخكني ،

،عشػاف ٕٕٓٓ/ٖ/ٖٕشيادة مذاركة في الػرشة التي اقاميا الفخيق الػزارؼ لمتعميع االلكتخكني يـػ االثشيغ  -  ٖٙ
 صباحا. ٓٔد.محسػد شكخ ،الداعة الػرشة"السشرات الفيجيػية السجانية لمتعميع التفاعمي ،

،عشػاف ٕٕٓٓ/ٖ/ٖٕشيادة مذاركة في الػرشة التي اقاميا الفخيق الػزارؼ لمتعميع االلكتخكني يـػ االثشيغ  -  ٗٙ
 مداء. ٛالػرشة"االعتساد االكاديسي لمسؤسدة كاالكاديسييغ مغ التعمع االلكتخكني كنذخه ،د.عامخ االميخ ،الداعة 

التي انعقجت يػمي  اركة في محاضخة "المثة كالكػركنا كتأثيخىسا عمى الرحة "حاصمة عمى شيادة مذ -  ٘ٙ
،جسعية شباب الدػركباف كالثقافة بذخاكة مع السؤسدة الجكلية لمتشسية البذخية كاالستذارات  ٕٕٓٓ/ٗ/ٕ

 ،السغخب.
لدالـ شيادة حزػر محاضخة بعشػاف "الفايخكس الحؼ اكقف الحخكب"،السشطسة العالسية لمتشسية كا-  ٙٙ

،ٗ/ٗ/ٕٕٓٓ. 
جسعية شباب  ،ٕٕٓٓ/ٗ/ٗشيادة مذاركة في السحاضخة "خرائز الشفذ البذخية في القخاف الكخيع "،-  ٚٙ

 الدػركباف كالثقافة بذخاكة مع السؤسدة الجكلية لمتشسية البذخية كاالستذارات ،السغخب.
التي اقامتيا اكاديسية  اصمة عمى شيادة حزػر في السحاضخة السعشػنة"ديشاميكية التكيف العربي "ح-  ٛٙ

 .ٕٕٓٓ/ٗ/ٚالدالـ في السانيا ،
حاصمة عمى شيادة حزػر في السحاضخة السعشػنة"االجيدة االلكتخكنية كمجػ تأثيخىا عمى -  ٜٙ

 .ٕٕٓٓ/ٗ/ٜمكتب االرشاد الكػني لمعمػـ كالصاقة ،الخسيذ -الصفل"،اكاديسية الدالـ بالسانيا
جسعية  ،ٕٕٓٓ/ٗ/ٜعشػنة"الػقاية قبل الصالؽ"،الخسيذ حاصمة عمى شيادة حزػر في السحاضخة الس-  ٓٚ

 شباب الدػركباف كالثقافة بذخاكة مع السؤسدة الجكلية لمتشسية البذخية كاالستذارات ،السغخب.
ل"جامعة الفمػجة،كمية العمـػ حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة السعشػنة"اىع تصبيقات االكد-  ٔٚ

 ..ٕٕٓٓ/ٗ/ٜيؿية،بصالت
عمػمات لمتعميع االلكتخكني لفخيق تكشػلػجيا الس ة العسل التاسعةشمى شيادة حزػر في كر حاصمة ع -  ٕٚ

اعجاد كادارة االمتحانات "،،السعشػنةٕٕٓٓ/ٗ/ٗ،معيج تكشػلػجيا ،الجامعة التقشية الػسصى يػـ الدبت  
 ،السحاضخ رؤػ عمي .  Google Classroomااللكتخكنية مغ خالؿ مشرة 

عمػمات لمتعميع االلكتخكني لفخيق تكشػلػجيا الس ة العسل العاشخةشحزػر في كر حاصمة عمى شيادة  -  ٖٚ
،السعشػنة"ادارة الخدف في التعميع االلكتخكني باستخجاـ ٕٕٓٓ/ٗ/٘،معيج تكشػلػجيا ،الجامعة التقشية الػسصى يـػ 

 ،السحاضخ انعاـ عبج هللا. Google Driveمشرة 
كالتغحية الخاجعة لتحديغ   Question Bankعشػنة"اعجاد حاصمة عمى شيادة حزػر في الػرشة الس-  ٗٚ

عمػمات ية عذخ لفخيق تكشػلػجيا الس" ،الػرشة الحادGoogle Formsاساليب التعميع االلكتخكني باستخجاـ 
 ،السحاضخ السيشجس حيجر نبيل جمػ.ٕٕٓٓ/ٗ/ٙلمتعميع االلكتخكني ،معيج تكشػلػجيا ،الجامعة التقشية الػسصى،
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عمػمات لمتعميع االلكتخكني لفخيق تكشػلػجيا السة العسل الثانية عذخ ششيادة حزػر في كر  حاصمة عمى-  ٘ٚ
،السعشػنة"اعجاد السحاضخة التفاعمية لشطاـ التعميع ٕٕٓٓ/ٗ/ٚ،معيج تكشػلػجيا ،الجامعة التقشية الػسصى يػـ 

 ،السحاضخ د.عمي ياسخ جابخ."Google Slideلكتخكني باستخجاـ اال
الخياؿ كالػاقع  غيادة مذاركة في كرشة العسل "كػركنا الخعب الحؼ يجتاح العالع "ضخب محاصمة عمى ش-  ٙٚ

عارؼ الجامعة ميع السدتسخ ،كمية السمعا"،التي اقاميا قدع تقشيات السختبخات الصبية كبالتعاكف مع كحجة التع
،ٚ/ٗ/ٕٕٓٓ . 
، جسعية ٕٕٓٓ/ٗ/ٜلخسيذ حاصمة عمى شيادة حزػر في السحاضخة السعشػنة"اسذ بشاء االسخة"،ا-  ٚٚ

 شباب الدػركباف كالثقافة بذخاكة مع السؤسدة الجكلية لمتشسية البذخية كاالستذارات ،السغخب.
تساعي عمى العالقات جحاصمة عمى شيادة حزػر في السحاضخة السعشػنة)تأثيخ مػاقع التػاصل اال-  ٛٚ

 .ٕٕٓٓ/ٗ/ٔٔاالجتساعية(،السشطسة العالسية لمتشسية كلدالـ ،
صمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة السعشػنة)التعميع االلكتخكني كدكره في العسمية التعميسية(،جامعة حا-  ٜٚ

 .ٕٕٓٓ/ٗ/٘السػصل،كمية التخبية لمعمػـ االندانية ،
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة التجريبية "مشرة اريج كاىستيا لمباحث العخبي"ػ التي نطستيا السكتبة -  ٓٛ

 .ٕٕٓٓ/ٗ/ٔٔبغجاد ، السخكدية لجامعة
حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة "جيخاف السرصفى عميو الرالة كالدالـ"،مكتب التجريب الكاديسية -ٔٛ ٔٛ

 ٕٕٓٓ/ٗ/ٗٔالدالـ في السانيا،
ضية العمسية العخاؾية"التي اقامتيا االمانة احاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة "استخجاـ السكتبة االفتخ -  ٕٛ

 .ٕٕٓٓ/ٗ/ٕٔخكدية ،جامعة بغجاد،االحج العامة لمسكتبة الس
 .ٕٕٓٓ/ٗ/ٗٔحاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة"التػحج"السشطسة العالسية لمتشسية كالدالـ ،-  ٖٛ
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة "اتراالت الجيل الخامذ كتحجيات القخف الحادؼ كالعذخكف" التي -  ٗٛ

 االربعاء. ٕٕٓٓ/ٗ/٘ٔاقامتيا جامعة ديالى مخكد التعميع السدتسخ ،
  at Elsevier ،ادة حزػر في الػرشة التي اقاميا بشظ السعخفة السرخؼ يحاصمة عمى ش-  ٘ٛ

Researcher Academy On Campus, (Manuscript preparation and submission (part 5 
of 5 ,hn arbic language) , ، ٙٔالخسيذ/ٗ/ٕٕٓٓ. 

، اكاديسية ٕٕٓٓ/ٗ/ٙٔسعشػنة"خمق كاقع ججيج "،الخسيذ حاصمة عمى شيادة حزػر في السحاضخة ال -  ٙٛ
 الدالـ بالسانيا.

حاصمة عمى شيادة مذاركة بالػرشة العمسية االلكتخكنية "حقيبة التعميع االلكتخكني"التي اقامتيا كمية التخبية -  ٚٛ
 ٕٕٓٓ/ٗ/ٛابغ رشج لمعمـػ االندانية،جامعة بغجاد ،
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مسية االلكتخكنية "ترسيع االختبارات كالتػاصل مع الصمبة في حاصمة عمى شيادة مذاركة بالػرشة الع -  ٛٛ
"التي اقامتيا كمية التخبية ابغ رشج لمعمػـ االندانية،جامعة بغجاد "classroom & mmeetبخنامجي 

،ٔٔ/ٗ/ٕٕٓٓ. 
اقامتيا حاصمة عمى شيادة مذاركة بالػرشة العمسية االلكتخكنية "التقشيات الجماغية في التعميع كالتعمع"التي  -  ٜٛ

 .ٕٕٓٓ/ٗ/٘ٔكمية التخبية ابغ رشج لمعمـػ االندانية،جامعة بغجاد ،
 اعجاد االختبارات اكف اليغ باستخجاـ تصبيقحاصمة عمى شيادة مذاركة بالػرشة العمسية االلكتخكنية " -  ٜٓ

classmarker  ، التي اقامتيا كمية التخبية ابغ رشج لمعمـػ االندانية،جامعة بغجاد"ٔٗ/ٗ/ٕٕٓٓ. 
 ٕٕٓٓ/ٗ/ٙٔحاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة التجريبية صشاعة االىجاؼ  التي انعقجت يػـ  -  ٜٔ

 .،جسعية شباب الدػركباف كالثقافة بذخاكة مع السؤسدة الجكلية لمتشسية البذخية كاالستذارات ،السغخب
كتابة البحػث العمسية في ب  Latex حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة االلكتخكنية "استخجاـ قػالب الػ-  ٕٜ

 ،جامعة تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراالت ،مخكد التعميع السدتسخ.ٕٕٓٓ/ٗ/ٜالسجالت العمسية كالسؤتسخات "،
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة االفتخاضية "الؿيادة كاالدارة"،مخكد التعميع السدتسخ ،جامعة بغجاد  -  ٖٜ

،ٙ/ٗ/ٕٕٓٓ 
ة في الػرشة االفتخاضية "فغ السخاشبات الخسسية في السكاتبات االدارية"،مخكد حاصمة عمى شيادة مذارك -  ٜٗ

 .ٕٕٓٓ/ٗ/٘التعميع السدتسخ ،جامعة بغجاد ،
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة التجريبية االفتخاضية" االغالط المغػية ككتابة العجد"،مخكد التعميع  -  ٜ٘

 .ٕٕٓٓ/ٗ/ٕٔالسدتسخ ،جامعة بغجاد ،
  عمى شيادة مذاركة في الػرشة التجريبية االفتخاضية" شخؽ عسل الرف االلكتخكني في حاصمة  -  ٜٙ

google classroom ؼ كشخؽ عسل االستبانة االلكتخكنية "،مخكد التعميع السدتسخ ،جامعة بغجاد  -مغ أ
،ٔٔ/ٗ/ٕٕٓٓ. 
 ivslية العمسية العخاؾية حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة التجريبية االفتخاضية" السكتبة االفتخاض -  ٜٚ

 .ٕٕٓٓ/ٗ/ٚ،مخكد التعميع السدتسخ ،جامعة بغجاد ، google scholar  كالباحث العمسي
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة التجريبية االفتخاضية" جػدة التعميع الجامعي" ،مخكد التعميع  -  ٜٛ

 .ٕٕٓٓ/ٗ/ٛالسدتسخ ،جامعة بغجاد ،
لسحاضخة السعشػنة)الجىػف الثالثية (،السشطسة العالسية لمتشسية كلدالـ حاصمة عمى شيادة حزػر في ا -  ٜٜ

،ٕٔ/ٗ/ٕٕٓٓ. 
 ٕٕٓٓ/ٗ/ٕٔالتي انعقجت يػـ   "تصػيخ الحاتحاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة التجريبية  -  ٓٓٔ

 غخب.،جسعية شباب الدػركباف كالثقافة بذخاكة مع السؤسدة الجكلية لمتشسية البذخية كاالستذارات ،الس
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- ٚٔحاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة التجريبية "اضصخاب شيف التػحج"  التي انعقجت يػـ  -  ٔٓٔ
،جسعية شباب الدػركباف كالثقافة بذخاكة مع السؤسدة الجكلية لمتشسية البذخية كاالستذارات  ٕٕٓٓ/ٗ/ٛٔ

 ،السغخب.
قسية لمباحثيغ"،جامعة تكشػلػجيا السعمػمات حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة االلكتخكنية :اليػية الخ -  ٕٓٔ

 .ٕٕٓٓ/ٗ/ٕٓكاالتراالت ،مخكد التعميع السدتسخ ،
جامعة تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراالت  شيادة مذاركة في الػرشة االلكتخكنية" اليػية الخقسية لمباحثيغ"،-  ٖٓٔ

 .ٕٕٓٓ/ٗ/ٕٓ،مخكد التعميع السدتسخ 
 googleة" اعجاد كادارة االمتحانات االلكتخكنية مغ خالؿ مشرة شيادة مذاركة في الػرشة االلكتخكني -  ٗٓٔ

classroom  التي نطسيا قدع تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراالت ،الجامعة التقشية الػسصى ،معيج التكشػلػجيا ،"
 .ٕٕٓٓ/ٗ/ٗ/بغجاد، 

ي السجالت الجكلية  شيادة مذاركة في كرشة العسل االلكتخكنية" االسرادر االلكتخكنية ككيؽية الشذخ ف -  ٘ٓٔ
 .ٕٕٓٓ/ٗ/ٕٙ"جامعة البرخة ،مخكد التعميع السدتسخ، 

 Googleشيادة مذاركة في الػرشة االلكتخكنية "ادارة الخدف في التعميع االلكتخكني باستخجاـ مشرة -  ٙٓٔ
Drive"الجامعة التقشية الػسصى ،معيج التكشػلػجيا /بغجاد،قدع تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراالت ،االحج، 

٘/ٗ/ٕٕٓٓ. 
مذاركة في الدسشار "قخاءات معخؼية في فمدفة الفقو االسالمي"لمسحاضخ الجكتػر اسعج عبج الخزاؽ شعسة -  ٚٓٔ

العالي  كالبحث العمسي  عاالسجؼ ،جسعية السشتجػ الػششي البحاث الفكخ كالثقافة ، الشجف االشخؼ ،كزراة التعمي
 .ٕٕٓٓ/ٗ/ٕٗ،دائخة البحث كالتصػيخ ،الجسعة 

،جامعة ٕٕٓٓ/ٗ/ٕٔمة عمى شيادة حزػر في نجكة "تصبيقات التعميع الحكي في جسعة حسجاف،حاص-  ٛٓٔ
 حسجاف بغ دمحم الحكية ،االمارات العخبية الستحجة.

- ٚٔحاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة التجريبية "ايقع اممظ ككغ متفائال"  التي انعقجت يػـ  -  ٜٓٔ
قافة بذخاكة مع السؤسدة الجكلية لمتشسية البذخية كاالستذارات ،جسعية شباب الدػركباف كالث ٕٕٓٓ/ٗ/ٛٔ

 ،السغخب.
حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة التجريبية "الصفل كاخصار االجيدة االلكتخكنية عميو"  التي  -  ٓٔٔ

خية ،جسعية شباب الدػركباف كالثقافة بذخاكة مع السؤسدة الجكلية لمتشسية البذ ٕٕٓٓ/ٗ/ٛٔ- ٚٔانعقجت يـػ 
 كاالستذارات ،السغخب.

"جامعة القادسية كمية  "e-portfolioحاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة االفتخاضية "البػرتفػليػ -  ٔٔٔ
 .ٕٕٓٓ/ٗ/ٜٔ،التخبية 
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كالتغحية الخاجعة لتحديغ   Bank Questionحاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة االلكتخكنية "اعجاد -  ٕٔٔ
"،نطسيا قدع تكشػلػجيا السعمػمات  google classroomباستخجاـ مشرة  اساليب التعميع االلكتخكني

 .ٕٕٓٓ/ٗ/ٙكاالتراالت ،الجامعة التقشية الػسصى ،معيج التكشػلػجيا /بغجاد،
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة التجريبية االلكتخكنية "الؿيادة الػسصى السجيخ الشاجح(،مخكد  -  ٖٔٔ

 .ٕٕٓٓ/ٗ/ٖٕ،التعميع السدتسخ ،جامعة بغجاد
كالجراسة   publonsحاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة االلكتخكنية"التدجيل كالتػثيق في مػقع  -  ٗٔٔ

 ،جامعة بغجاد ،مخكد التعميع السدتسخ.ٕٕٓٓ/ٗ/ٕٚ"،Alison and Coursera االكاديسية مغ خالؿ مػقعي 
 The A dvanced Services and  Specific'حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة االلكتخكنية  -  ٘ٔٔ

Browsers Supported by Google " جامعة تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراالت قدع الذؤكف العمسية،
،ٔٙ/ٗ/ٕٕٓٓ. 

حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة االلكتخكنية"ادارة السحاضخة الفيجيػية التفاعمية باستخجاـ بخنامج  -  ٙٔٔ
Free Conference call ٙٔالحاسبة االلكتخكنية، دبغ  حياف الصبية ،مخك"،جامعة جابخ/ٗ/ٕٕٓٓ 

تػأييج حزػر في السحاضخة  السعشػنة"اراء السخالف في التقييع الخجالي عشج االمامية"،التي اقاميا قدع -  ٚٔٔ
 .ٕٕٓٓ/ٗ/ٕٛعمـػ الحجيث في كمية الفقو جامعة الكػفة،

كاالخالؾية لالستاذ الجامعي في العخاؽ"،التي تػأييج حزػر في السحاضخة  السعشػنة"السدؤكلية الدياسية  -  ٛٔٔ
 .ٕٕٓٓ/ٗ/ٕٙاقاميا قدع العقيجة كالفكخ االسالمي في كمية الفقو جامعة الكػفة،

 Elsevierحاصمة عمى شيادة حزػر في الػرشة التي اقاميا بشظ السعخفة السرخؼ، -  ٜٔٔ
i. Researcher Academy On Campus, (Introduction to Science Direct,Mendeley and 

Researcher Academy (1,5 hours)  ،ٕٛ/ٗ/ٕٕٓٓ. 
  at Elsevier حاصمة عمى شيادة حزػر في الػرشة التي اقاميا بشظ السعخفة السرخؼ، -  ٕٓٔ

i. Researcher Academy On Campus ، Introduction to Scopus,Mendeley and 
Researcher Academy،ٖٓ/ٗ/ٕٕٓٓ. 

 at Elsevier الػرشة التي اقاميا بشظ السعخفة السرخؼ،حاصمة عمى شيادة حزػر في  -  ٕٔٔ
ٕٕٔ Identifying Trending Topics and Creating Research Areas ،٘/٘/ٕٕٓٓ 
حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة التجريبية "الرياـ في زمغ كػركنا"  التي انعقجت يػـ  -  ٖٕٔ
لسؤسدة الجكلية لمتشسية البذخية كاالستذارات ،جسعية شباب الدػركباف كالثقافة بذخاكة مع ا ٕٕٓٓ/٘/ٕ

 ،السغخب.
حاصمة عمى شيادة مذاركة في كرشة العسل االلكتخكنية "كيؽية نذخ بحث في مجالت عالسية ضسغ -  ٕٗٔ

 .ٕٕٓٓ/٘/ٗمدتػعبات سكػباس "التي اقامتيا شعبة التأىيل كالتػضيف كالستابعة /جامعة ذؼ قار ،االثشيغ 
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ة في كرشة العسل االلكتخكنية"التعميع االلكتخكني باستعساؿ بخنامج البػربػيشت حاصمة عمى شيادة مذارك-  ٕ٘ٔ
العجاد محاضخات في المغة العخبية"،الحؼ نطسو مخكد ابغ سيشا ،كالتعميع امدتسخ في كمية المغات جامعة بغجاد، 

 .ٕٕٓٓ/٘/ٙاالربعاء،
لمبشات الجامعة العخاؾية بالتعاكف مع حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة التي اقامتيا كمية التخبية -  ٕٙٔ

حزارة اصيمة في تخاث –جسعية السذكاة لمتخاث كالثقافة كمخكد الحاسبة كاالنتخنيت /شعبة التجريب الفشي "بابل 
-ٙدراسة في احػاليا الدياسية كاالدارية )ؽ –،عشػاف كرقة العسل "مجيشة الحمة ٕٕٓٓ/٘/ٗٔاالندانية"،

 .د.كليج عبػد دمحم.ـ( شباالشتخؾ مع اٗٔ-ٕٔق/ٛ
حاصمة عمى شيادة مذاركة في السؤتسخ العمسي الدشػؼ الثالث لقدع التاريخ كمية التخبية ابغ رشج لمعمـػ -  ٕٚٔ

حجكد التػصيف لػقائع التاريخ عبخ –االندانية ،جامعة بغجاد،تحت شعار"السؤرخ بيغ الخكاية كالشقل 
 .ٕٕٓٓ/٘/ٔٔالعرػر"

"االعالـ كاالزمات ...ازمة جائحة كػركنا انسػذجا"التي اقامتيا شعبة  مذاركة في الػرشة االلكتخكنية-  ٕٛٔ
 .ٕٕٓٓ/ٗ/ٖٕالتعميع السدتسخ بالتعاكف مع قدع االعالـ /كمية االداب /الجامعة السدتشرخية،

حاصمة عمى شيادة مذاركة نطيخ مذاركتي في الشجكة العمسي"التعميع االلكتخكني بيغ الػاقع كالصسػح -  ٜٕٔ
 .ٕٕٓٓ/٘/ٚح لمتعميع كالجراسات الحزارية كاالستخاتيجية ،فخندا،"،مخكد االصبا

حاصمة عمى شيادة حزػر  في الشجكة العمسي"التعميع االلكتخكني الػاقع كاالفاؽ في العالع العخبي "،مخكد  -  ٖٓٔ
 .ٕٕٓٓ/٘/ٖٔاالصباح لمتعميع كالجراسات الحزارية كاالستخاتيجية ،فخندا،

 Tatweer e-training quiz:How COVID-19 Infectionيخ ،حاصمة عمى شيادة مغ مشرة تصػ -  ٖٔٔ
Attacke The Immune System and Differs From HIV ,on 17/5/2020 ,with a passing 

score of 100/100. 
 Elsevierحاصمة عمى شيادة حزػر في الػرشة التي اقاميا بشظ السعخفة السرخؼ، -  ٕٖٔ

i. Researcher Academy On Campus, (Selecting a Journal for Publishing)  ،ٔٛ/٘/ٕٕٓٓ. 
حاصمة عمى شيادة حزػر في الػرشة االلكتخكنية "السجف الحكية كدكرىا في تحقيق سبل االستجامة -ٕٖٔ ٖٖٔ

كمػاجية االزمات"الجامعة العخاؾية،كمية اليشجسة بالتعاكف مع مخكد الحاسبة كاالنتخنيت /شعبة التجريب الفشي 
،ٜٔ/٘/ٕٕٓٓ. 

تأمالت سػسيػلػجية في السعخفة الجيشية"التي -ة في الػرشة االلكتخكنية السعشػنة"ججؿ الجيغ كالتاريخمذارك-  ٖٗٔ
اقامتيا كحجة التعميع السدتسخ كشعبة تكشػلػجيا السعمػمات في كمية االماـ الكاضع عميو الدالـ لمعمػـ االسالمية 

 .ٕٕٓٓ/٘/ٕٔػششي البحاث الفكخ كالثقافة ،الجامعة /ادارة اقداـ الشجف االشخؼ بالتعاكف مع السشتجػ ال
حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة التجريبية "الغحاء في رمزاف"  التي انعقجت يـػ  -  ٖ٘ٔ

،جسعية شباب الدػركباف كالثقافة بذخاكة مع السؤسدة الجكلية لمتشسية البذخية كاالستذارات  ٕٕٓٓ/٘/ٚٔ
 ،السغخب.
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التي نطسيا قدع الفكخ ""التعميع الجيشي كصخاع السشاىجالسعشػنةػرشة حاصمة عمى شيادة مذاركة في ال-  ٖٙٔ
مي بالتعاكف مع قدع ضساف الجػدة كاالداء الجامعي ،كمية االماـ الكاضع "عميو الدالـ"لمعمػـ االسالمية االسال

 .ٕٕٓٓ/٘/ٖٕالجامعة ،
العامة ككضائفيا عمى "اختالؼ مفاـيع العالقات  السعشػنة حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة -  ٖٚٔ

كمية االماـ الكاضع "عميو  السدتػػ الجكلي "التي نطسيا قدع االعالـ بالتعاكف مع فخيق التعميع االلكتخكني ،
 .ٕٕٓٓ/٘/ٕٗالدالـ"لمعمـػ االسالمية الجامعة ،

 حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"خصخ االلحاد كافات السجتسع السعاصخة"التي نطسيا قدع عمـػ -  ٖٛٔ
كمية االماـ الكاضع "عميو  القخاف كالحجيث /اقداـ ديالى بالتعاكف مع شعبة ضساف الجػدة كاالداء الجامعي ،

 .ٕٕٓٓ/٘/ٕٛالدالـ"لمعمـػ االسالمية الجامعة ،
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة االلكتخكنية "ضاىخة الفقخ كاثخىا في السجتسع"التي اقامتيا كمية  -  ٜٖٔ

 .ٕٕٓٓ/٘/ٕٙج لمعمػـ االندانية /جامعة بغجاد بالتعاكف مع مخكد ابغ سيشا ،التخبية ابغ رش
،جسعية  ٕٕٓٓ/٘/ٕٔحاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة السعشػنة  "التػحج"  التي انعقجت يػـ  -  ٓٗٔ

 شباب الدػركباف كالثقافة بذخاكة مع السؤسدة الجكلية لمتشسية البذخية كاالستذارات ،السغخب.
/ ٘/ٙٔالحؼ اقامتو جسعية السذكاة الثقاؼية عمى شيادة مذاركة في السمتقى االلكتخكني الجكلي  حاصمة -  ٔٗٔ

ٕٕٓٓ . 
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة االلكتخكنية التي اقامتيا كحجة التعميع السدتسخ في كمية التخبية  -  ٕٗٔ

كي لحداب الصاقة السرخكفة اثشاء الجيج جامعة القادسية كالسعشػنة"التحميل التذخيحي كالبايػميكاني–لمبشات 
 .ٕٕٓٓ/٘/ٕٓالبجني،

،التي -السفيػـ كالسسارسة– الحكيةة ػ حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة االفتخاضية السعشػنة"الق -  ٖٗٔ
 ٕٕٓٓ/٘/ٜٕاقامتيا جسعية العالقات العامة العخاؾية "ايبخا"،السجمذ االعمى لمجسعيات العمسية ،

مذاركة في السحاضخة السعشػنة  "الغحاء كعالقتو بالرحة العامة"  التي انعقجت يػـ  حاصمة عمى شيادة -  ٗٗٔ
،جسعية شباب الدػركباف كالثقافة بذخاكة مع السؤسدة الجكلية لمتشسية البذخية كاالستذارات  ٕٕٓٓ/٘/ٖٕ

 ،السغخب.
خة التحػالت حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة السعشػنة"االدب الخكائي في ذؼ قار كمداي -  ٘ٗٔ

ؼ قار بالتعاكف مع شعبة تكشػلػجيا السعمػمات كشعبة ضساف ذاالجتساعية"التي نطسيا قدع الذخيعة /اقداـ 
 .ٕٕٓٓ/٘/ٖٔالجػدة كاالداء الجامعي ،كمية االماـ الكاضع عميو الدالـ لمعمـػ االسالمية الجامعة،

سعشػنة "السشطػر العمسي كالتجريبي لفدػلػجيا حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة العمسية االفتخاضية ال -  ٙٗٔ
التحسل اليػائي"،التي اقامتيا كحجة التعميع السدتسخ كمية التخبية البجنية كعمػـ الخياضة ،جامعة 

 .ٕٕٓٓ/٘/ٜٕبغجاد،
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-االدارة كالسعالجات–لسعشػنة"اعالـ االزمات احاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة العمسية االفتخاضية  -  ٚٗٔ
 .ٕٕٓٓ/٘/ٖٔاقامتيا جسعية العالقات العامة العخاؾية "ايبخا"،السجمذ االعمى لمجسعيات العمسية ، " التي

ع شخؽ ابجاعية لجعع الستعمسيغ عغ بعج"،جامعة حسجاف يادة حزػر في الشجكة السعشػنة"اربحاصمة عمى ش-  ٛٗٔ
 ٕٕٓٓ/٘/ٕٔبغ دمحم الحكية،

 googleعجاد االمتحانات االلكتخكنية عبمخ مشرة    حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة السعشػنة"ا  -  ٜٗٔ
meet كاالداء الجامعي كشعبة  ،التي نطسيا قدع الذخيعة /اقداـ ذؼ قار بالتعاكف مع شعبة ضساف الجػدة

 .ٕٕٓٓ/ٗ/ٙتكشػلػجيا السعمػمات ،كمية االماـ الكاضع"عميو الدالـ"لمعمـػ االسالمية الجامعة ،
المغة  .  قدعP.Gالتي أجخاىا  Quicلمسذاركة بالجراسات عبخ اإلنتخنت  شيادة  اإلنجاز عمى حاصمة-  ٓ٘ٔ

 AMBEDKAR   ،كمية       Wo6BGY–CE000261% ،رقع الذيادةٜٓاالنكميدية كبتقجريخ امتياز 
 .ٕٕٓٓ/ٙ/ٗلمفشػف ،اليشج ،

رات حاصمة عمى شيادة حزػر كمذاركة  كشكخ كتقجيخ مغ مخكد فخست ؼيجغ لمتجريب كتشسية السيا -  ٔ٘ٔ
،عجد ٕٕٓٓ/ٙ/ٗلمحزػر اكف اليغ في كخنفاؿ فخست ؼيجغ الخامذ لمثقافة كالفشػف كالتشسية ،الخسيذ 

 . ٘الداعات التجريبية 
بيغ التخاث كالحجاثة "،مشرة -االتيكت–حاصمة عمى شيادة  مذاركة في الػحجة التجريبية "فغ التعامل  -  ٕ٘ٔ

 .ٕٕٓٓ/ٙ/ٔجامة االلكتخكنية /انجاز لمتجريب كالتصػيخ االعالمي كالتشسية السدت
 ٕٕٓٓ/٘/ٖٓحاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة السعشػنة  "رائحة الفع"  التي انعقجت يػـ  -  ٖ٘ٔ

 ،جسعية شباب الدػركباف كالثقافة بذخاكة مع السؤسدة الجكلية لمتشسية البذخية كاالستذارات ،السغخب.
 ٕٕٓٓ/ٙ/ٔ"الصالؽ العاشفي"  التي انعقجت يػـ   حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة السعشػنة -  ٗ٘ٔ

 ،جسعية شباب الدػركباف كالثقافة بذخاكة مع السؤسدة الجكلية لمتشسية البذخية كاالستذارات ،السغخب.
مذاركة في الػرشة االفتخاضية "العجكػ في االكيئة كاالمخاض /رؤية شبية شخعية"التي  ةحاصمة عمى شياد-  ٘٘ٔ

 ،كمية العمـػ االسامية جامعة السػصل.ٕٕٓٓ/٘/ٖٓلفكخ االسالمي ،اقاميا قدع العقيجة كا
 cer_vmq5b60vالخقع التدمدي  ٕٕٓٓ/ٙ/ٛحاصمة عمى شيادة تجريب كاستكساؿ اساسيات ادمػدك  ،-  ٙ٘ٔ
ساعات ،التي نطستيا  ٖحاصمة عمى شيادة مذاركة في كرشة العسل"دكر السخأة في ضل ازمة كػركنا" -   ٚ٘ٔ

 .ٕٕٓٓ/ٙ/ٛلمجراسات كالعمػـ االندانية بالتعاكف مع الجكلية لخيادة االعساؿ كدعع السخأة ،االكاديسية الجكلية 
ئة كاالمخاض/رؤية شبية شخعية"،التي اقاميا "العجكػ في االكبحاصمة عمى شيادة مذاركة في كرشة العسل -  ٛ٘ٔ

 .ٕٕٓٓ/٘/ٖٓقدع العقيجة كالفكخ الدالمي في كمية العمـػ االسالمية ،جامعة السػصل ،
حاصمة عمى شيادة مذاركة في كرشة العسل"ججكؿ مػاصفات لالمتحاف االلكتخكني مع امثمة تصبيؿية  -  ٜ٘ٔ

"،التي اقاميا قدع القخاف كالتخبية االسالمية ،كمية التخبية لمبشات ،جامعة  عمى مشرتي ادمػدك ككػكل فػـر
 .ٕٕٓٓ/٘/ٖٔالسػصل ،
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ية السعشػنة  "التفكيخ االيجابي"  التي انعقجت يـػ حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة التجريب -  ٓٙٔ
،جسعية شباب الدػركباف كالثقافة بذخاكة مع السؤسدة الجكلية لمتشسية البذخية كاالستذارات  ٕٕٓٓ/ٙ/ٙ

 ،السغخب.
–حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة التجريبية السعشػنة  "استخاتيجية سكامبخ لمتفكيخ االبجاعي  -  ٔٙٔ

،جسعية شباب الدػركباف كالثقافة بذخاكة مع السؤسدة  ٕٕٓٓ/ٙ/ٓٔ"  التي انعقجت يػـ -سػىػبيغسكامبخ لم
 الجكلية لمتشسية البذخية كاالستذارات ،السغخب.

حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة التجريبية السعشػنة  "الػعي الرحي لالـ كعالقتو برحة الفع  -  ٕٙٔ
،جسعية شباب الدػركباف كالثقافة بذخاكة مع السؤسدة  ٕٕٓٓ/ٙ/ٚعقجت يـػ كاالسشاف عشج االشفاؿ "  التي ان

 الجكلية لمتشسية البذخية كاالستذارات ،السغخب.
حاصمة عمى شيادة  مذاركة في الػحجة التجريبية "ادارة االزمات كالسخاشخ "،مشرة انجاز لمتجريب  -  ٖٙٔ

 .ٕٕٓٓ/ٙ/٘كالتصػيخ االعالمي كالتشسية السدتجامة االلكتخكنية،
حاصمة عمى شيادة  مذاركة في الػرشة العمسية االلكتخكنية"فشػف كميارات العخض كالتقجيع"،نقابة  -  ٗٙٔ

 .ٕٕٓٓ/ٙ/ٕٔاالكاديسييغ العخاقييغ ،فخع ميداف ،
حاصمة عمى شيادة  مذاركة في الػرشة العمسية االلكتخكنية " دكر الؿيادات الدياسية في معالجة  -  ٘ٙٔ

 .ٕٕٓٓ/ٙ/ٕٔالدياسية /الجامعة السدتشرخية ،االزمات"،كمية العمـػ 
 Prediction and statistic ,Newحاصمة عمى شيادة  مذاركة في الػرشة العمسية االلكتخكنية " -  ٙٙٔ

contribution scinces" ، جامعة البرخة،كمية التخبية لمعمـػ االندانية ،كحجة التعميع السدتسخ،ٗ/ٙ/ٕٕٓٓ 
الػرشة االلكتخكنية "التعميع التقميجؼ كالتعميع االلكتخكني كندبة ما تع  حاصمة عمى شيادة  مذاركة في -  ٚٙٔ

تحؿيقو مغ انجاز"التي اقاميا العيج التقشي /الجيػانية ،جامعة الفخات االكسط التقشية /مخكد التعميع السدتسخ /شعبة 
 .ٕٕٓٓ/ٙ/ٙابغ سيشا،

ية لتججيج كنقج الخصاب الجيشي حاصمة عمى شيادة  حزػر في الشجكة السعشػنة "نحػ رؤية مشيج -  ٛٙٔ
 ٕٕٓٓ/ٙ/ٚٔالسعاصخ" ،التي اقاميا مخكد االصباح لمتعميع كالجراسات الحزارية كاالستخاتيجية ،

حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة العمسية "نطخيات كمبادغ التجريب الخياضي الحجيثة"التي اقامتيا -  ٜٙٔ
 .ٕٕٓٓ/ٙ/ٛٔمؤسدة بجف اكاديسي ،

ادة مذاركة في كرشة العسل االلكتخكنية "متصمبات السختبخات التعميسية في الجامعة حاصمة عمى شي -  ٓٚٔ
 .ٕٕٓٓ/ٙ/ٛٔككيؽية االرتقاء بيا"،جامعة البرخة ،قدع ضساف الجػدة كاالداء الجامعي ،

حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة التجريبية السعشػنة  "تدػس االسشاف "  التي انعقجت يـػ  -  ٔٚٔ
،جسعية شباب الدػركباف كالثقافة بذخاكة مع السؤسدة الجكلية لمتشسية البذخية كاالستذارات  ٕٕٓٓ/ٙ/ٗٔ

 ،السغخب.
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حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة التجريبية السعشػنة  "تشذيط الجماغ االكسط "  التي انعقجت يـػ  -  ٕٚٔ
لية لمتشسية البذخية كاالستذارات ،جسعية شباب الدػركباف كالثقافة بذخاكة مع السؤسدة الجك  ٕٕٓٓ/ٙ/ٖٔ

 ،السغخب.
حاصمة عمى شيادة حزػر كمذاركة  كشكخ كتقجيخ مغ مخكد فخست ؼيجغ لمتجريب كتشسية السيارات  -  ٖٚٔ

،عجد ٕٕٓٓ/ٙ/ٛٔلمحزػر اكف اليغ في كخنفاؿ فخست ؼيجغ الدابع لمثقافة كالفشػف كالتشسية ،الخسيذ 
 . ٘الداعات التجريبية 

(ماذا ٜٔة مذاركة في الشجكة السعشػنة"االزمة الػبائية العالسية فيخكس كػركنا )كػفيج حاصمة عمى شياد-  ٗٚٔ
يجب اف نعخؼ عشو مدتؿبال "،التي اقامتيا مؤسدة الشخب كالكفاءات الػششية لالصالح مغ خالؿ اكاديسية نساء 

 .ٕٕٓٓ/ٙ/ٕٓلمتصػيخ كتجريب الكفاءات احجػ تذكيالت السؤسدة ،
،التي Covid-19:An Overviewذاركة في الػرشة التجريبية االلكتخكنية السعشػنة"حاصمة عمى شيادة م-  ٘ٚٔ

 ٕٕٓٓ/ٙ/ٜٔنطسيا مخكد الحاسبة كاالنتخنيت /شعبة التجريب الفشي بالتعاكف مع كمية الصب ،الجامعة العخاؾية،
في مؤسدات حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة االلكتخكنية السعشػنة"فمدفة ادارة الجػدة الذاممة -  ٙٚٔ

 .ٕٕٓٓ/ٙ/ٕٕالسعمػمات"،التي نطسيا قدع الزساف كالجػدة كاالداء الجامعي ،جامعة البرخة ،
حاصمة عمى شيادة مذاركة في السؤتسخ العمسي االفتخاضي االكؿ "ضساف الجػدة كاالعتساد االكاديسي  -  ٚٚٔ

 .ٕٕٓٓ/ٙ/ٚو الدالـ"الجامعة ،االكاديسي كالترشيفات العالسية"،كمية االماـ الكاضع"عمي د"/محػر "االعتسا
حاصمة عمى شيادة مذاركة في كرشة العسل الكتخكنية "استخجاـ الدبػرة االفتخاضية في التعميع -  ٛٚٔ

االلكتخكني"،التي اقامتيا شعبة التعميع االلكتخكني في قدع شؤكف السشاىج كالتقشيات التخبػية في السجيخية العامة 
 .ٕٕٓٓ/ٙ/ٜٔلتخبية بغجاد /الكخخ االكلى ،

حاصمة عمى شيادة حزػر في السحاضخة السعشػنة  "التغييخ تحجيج مريخ  "  التي انعقجت يـػ  -  ٜٚٔ
 ،اكاديسية الدالـ في السانيا. ٕٕٓٓ/ٙ/ٕٔ

حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة التجريبية السعشػنة  "ميارات فغ االقشاع "  التي انعقجت يـػ  -  ٓٛٔ
اف كالثقافة بذخاكة مع السؤسدة الجكلية لمتشسية البذخية كاالستذارات ،جسعية شباب الدػركب ٕٕٓٓ/ٙ/ٕٕ

 ،السغخب
حاصمة عمى شيادة مذاركة كستجرب في في فعاليات الػرشة التجريبية االفتخاضية السعشػنة"كيف تحػؿ  -  ٔٛٔ

 . ٕٕٓٓ/ٙ/ٚالزغط الشفدي الى عشرخ نجاح"،التي اقامتيا كمية دجمة الجامعة،كحجة التعميع السدتسخ ،
حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة السعشػنة  "تجاكز مدتػيات الػعي عمى مؿياس ىاككشد "   -  ٕٛٔ

،جسعية شباب الدػركباف كالثقافة بذخاكة مع السؤسدة الجكلية لمتشسية البذخية  ٕٕٓٓ/ٚ/ٔالتي انعقجت يػـ 
 كاالستذارات ،السغخب.



 

 

 

 

 

 

 

58 

 

ساالت الخخائط الحىشية "  التي انعقجت يـػ عة  "استحاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة السعشػن -  ٖٛٔ
،جسعية شباب الدػركباف كالثقافة بذخاكة مع السؤسدة الجكلية لمتشسية البذخية كاالستذارات  ٕٕٓٓ/ٙ/ٕٙ

 ،السغخب.
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة السعشػنة"تخصيط كترسيع البخامج التخكيحية"مؤسدة الغجؽ -  ٗٛٔ

 .ٕٕٓٓ/ٚ/ٗالتشسية ،مرخ،لمخجمات العامة ك 
حاصمة عمى شيادة مذاركة في السؤتسخ العمسي االفتخاضي لمعمػـ االندانية السشعقج تحت شعار"نتعمع -  ٘ٛٔ

،كمية التخبية االساسية ،الجامعة السدتشرخية ،ككمية التخبية االساسية ،جامعة ذؼ  ٕٕٓٓ/ٙ/ٕٔ-ٕٓلشتسكغ"،
 قار.

عمسية"االمخاض كاالكبئة :قخاءات متشػعة بيغ مجركات الػعي حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة ال-  ٙٛٔ
 .ٕٕٓٓ/ٚ/ٗكالثقافة العامة،التي نطسيا مخكد االصباح لمتعميع كالجراسات الحزارية كاالستخاتيجية،

" لفيخسة قائسة " Endnoteحاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة االلكتخكنية"كيؽية استخجاـ بخنامج "-  ٚٛٔ
لعمسية ،التي اقاميا مخكد الحاسبة االلكتخكنية في السعيج التقشي ،الشجف االشخؼ،جامعة السخاجع بالبحػث ا

 .ٕٕٓٓ/ٙ/ٕٔالفخات االكسط التقشية،
حاصمة عمى شيادة شكخ كتقجيخ لمسذاركة في الكخنفاؿ التاسع لمثقافة كالفشػف كالتشسية الحؼ نطسو مخكد -  ٛٛٔ

 ،القاىخة . ٕٕٓٓ/ٚ/ٕفخست ؼيجغ لمتجريب كتشسية السيارات ،
حاصمة عمى شيادة مذاركة "فكخ الشيزة ،تداؤالت مشيجية "،التي اقامتيا مشرة الباحثيغ كاالكاديسييغ -  ٜٛٔ

 .ٕٕٓٓ/ٚ/ٛايفاد ،
حاصمة عمى شيادة حزػر في السحاضخة السعشػنة"ذكؼ االحتياجات الخاصة "،السشطسة العالسية لمتشسية -  ٜٓٔ

 .ٕٕٓٓ/ٚ/ٚكالدالـ ،
ػر في السحاضخة السعشػنة"بجائل العقاب لمصفل "،السشطسة العالسية لمتشسية حاصمة عمى شيادة حز -  ٜٔٔ

 ٕٕٓٓ/ٚ/ٔٔكالدالـ ،
حاصمة عمى شيادة حزػر في الشجكة السعشػنة"جمدة حػارية ابجاعية"،التي نطستيا جسعية السذكاة  -  ٕٜٔ

 .ٕٕٓٓالثقاؼية ،
نطستيا جسعية السذكاة الثقاؼية حاصمة عمى شيادة حزػر في الشجكة السعشػنة"عدخ القخاءة"،التي  -  ٖٜٔ
،ٕٕٓٓ. 

حاصمة عمى شيادة مذاركة في كرشة العسل"رفع كترحيح التقاريخ العمسية كالعسمية لمصمبة  -  ٜٗٔ
 .ٕٕٓٓ/ٚ/ٕٔالكتخكنيا"،جامعة الفمػجة ،مخكد التعميع السدتسخ ،

جابي "  التي انعقجت حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة السعشػنة  "تخبية االشفاؿ كالتعديد االي -  ٜ٘ٔ
،جسعية شباب الدػركباف كالثقافة بذخاكة مع السؤسدة الجكلية لمتشسية البذخية كاالستذارات  ٕٕٓٓ/ٚ/ٜيػـ 

 ،السغخب.
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حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة السعشػنة  " الداعة البيػلػجية كتقػيع الدمػؾ  "  التي انعقجت  -  ٜٙٔ
كباف كالثقافة بذخاكة مع السؤسدة الجكلية لمتشسية البذخية كاالستذارات ،جسعية شباب الدػر  ٕٕٓٓ/ٚ/ٔٔيػـ 

 ،السغخب.
حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة السعشػنة " التجريب االلكتخكني مع التصػر التكشػلػجي      "  -  ٜٚٔ

تشسية البذخية ،جسعية شباب الدػركباف كالثقافة بذخاكة مع السؤسدة الجكلية لمٕٕٓٓ/ٚ/٘التي انعقجت يـػ 
 كاالستذارات ،السغخب.

 Elsevierحاصمة عمى شيادة حزػر في الػرشة التي اقاميا بشظ السعخفة السرخؼ، -  ٜٛٔ
i. Researcher Academy On Campus, (Discover with Elsevier :Literature Discovery 

using Science Direct and Scopus )  ،12/7/2020. 
في السحاضخة السعشػنة  " كيؽية ادارة الغزب  "  التي انعقجت يـػ  حاصمة عمى شيادة مذاركة-  ٜٜٔ

،جسعية شباب الدػركباف كالثقافة بذخاكة مع السؤسدة الجكلية لمتشسية البذخية كاالستذارات  ٕٕٓٓ/ٚ/ٙٔ
 ،السغخب

شرة حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة السعشػنة  "التسيد في العخكض التقجيسية "التي نطستيا م -  ٕٓٓ
 ٕٕٓٓ/ٚ/ٕٔايفاد،

حاصمة عمى شيادة شكخ كتقجيخ لمسذاركة في الكخنفاؿ العاشخ لمثقافة كالفشػف كالتشسية الحؼ نطسو مخكد  -  ٕٔٓ
 ،القاىخة ٕٕٓٓ/ٚ/ٜفخست ؼيجغ لمتجريب كتشسية السيارات ،

تيا جسعية التي نطس حاصمة عمى شيادة مذاركة لمشجكة" االكبئة كاالمخاض كاثخىا في الحياة العامة "،-  ٕٕٓ
 .ٕٕٓٓالسذكاة الثقاؼية ،

حاصمة عمى شيادة مذاركة لمشجكة" الصفل كمذكالتو االنفعالية كالدمػكية في جائحة كػركنا "، التي  -  ٖٕٓ
 .ٕٕٓٓنطستيا جسعية السذكاة الثقاؼية ،

ا حاصمة عمى شيادة مذاركة لمشجكة" الرحة الشفدية لمصفل كاىع السذاكل في الجائحة "، التي نطستي -  ٕٗٓ
 .ٕٕٓٓجسعية السذكاة الثقاؼية ،

"، التي نطستيا جسعية  -تاريخ الشبصية انسػذجا–حاصمة عمى شيادة مذاركة لمشجكة" سيخ اعالـ لبشاف  -  ٕ٘ٓ
 .ٕٕٓٓالسذكاة الثقاؼية ،

ة العمسية "مدتقبل السياه في ادارة العالقات الجكلية كالستغيخات ك حاصمة عمى شيادة حزػر لمشج-  ٕٙٓ
 .ٕٕٓٓ/ٚ/ٛٔي نطسيا مخكد االصباح لمتعميع كالجراسات الحزارية كاالستخاتيجية ،السدتقبمية"،الت

،مخكد -مػاقف كمآثخ-حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة "السخجعية الجيشية العميا )حكسة االسالـ(-  ٕٚٓ
 .ٕٕٓٓ/ٚ/ٓٔكخبالء لمجراسات كالبحػث في العتبة الحديشية السقجسة،

ي الػرشة "اساسيات ؾياس السعمػمات"التي اقامتيا مشرة اريج حاصمة عمى شيادة مذاركة ف -  ٕٛٓ
،ٔٓ/ٚ/ٕٕٓٓ. 
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ادكات البحث العمسي االساسية"، التي اقامتيا مشرة اريج  حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة " -  ٜٕٓ
،ٕٔ/ٙ/ٕٕٓٓ. 

يج التي اقامتيا مشرة ار ، حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة" ادكات البحث عالية التأثيخ" -  ٕٓٔ
،ٔٛ/ٙ/ٕٕٓٓ. 

حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة" االبجاع في السؤسدات مفاـيع كتصبيقات عسمية  " ،التي اقامتيا  -  ٕٔٔ
 .ٕٕٓٓ/ٙ/ٛٔمشرة اريج ،

حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"  شيادة مذاركة التجريذ حدب نطخيات االرشاد الشفدي  "  -  ٕٕٔ
 .ٕٕٓٓ/ٙ/ٕٛ،التي اقامتيا مشرة اريج ،

التي اقامتيا مشرة اريج  شيادة مذاركة" التشسية مغ خالؿ مخحمة الصفػلة الستأخخة"،حاصمة عمى  -  ٖٕٔ
،ٕٕ/ٙ/ٕٕٓٓ. 

 .ٕٕٓٓ/ٙ/ٖٕحاصمة عمى شيادة مذاركة"  الصخائق التخبػية  "، التي اقامتيا مشرة اريج ، -  ٕٗٔ
 .ٕٕٓٓ/ٙ/ٕٓ، حاصمة عمى شيادة مذاركة" السجاميع البحثية"، التي اقامتيا مشرة اريج -  ٕ٘ٔ
 .ٕٕٓٓ/ٚ/ٖحاصمة عمى شيادة مذاركة" امغ السعمػمات"، التي اقامتيا مشرة اريج ، -  ٕٙٔ
 .ٕٕٓٓ/ٚ/ٔٔالتي اقامتيا مشرة اريج ، مجخل عاـ لرعػبات التعمع "، حاصمة عمى شيادة مذاركة" -  ٕٚٔ
 Supporting Geological Research and Educationحاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة"  -  ٕٛٔ

using Geofacets، بشظ السعخفة السرخؼ، "ٕٓ/ٚ/ٕٕٓٓ. 
حاصمة عمى شيادة مذاركة مغ خالؿ رئاسة الشجكة العمسية "مدتقبل السياه في ادارة العالقات الجكلية  -  ٜٕٔ

 .ٕٕٓٓ/ٚ/ٛٔكالستغيخات السدتقبمية"،التي نطسيا مخكد االصباح لمتعميع كالجراسات الحزارية كاالستخاتيجية ،
 ٕٕٓٓ/ٚ/ٕٔمة عمى شيادة حزػر في السحاضخة السعشػنة  "اسختي سعادتي  "  التي انعقجت يػـ حاص -  ٕٕٓ

 ،اكاديسية الدالـ في السانيا.
حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة السعشػنة  "فغ التػاصل بيغ الدكجيغ "  التي انعقجت يػـ  -  ٕٕٔ

لسؤسدة الجكلية لمتشسية البذخية كاالستذارات ،جسعية شباب الدػركباف كالثقافة بذخاكة مع ا ٕٕٓٓ/ٚ/ٕٔ
 ،السغخب.

حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة السعشػنة  "بشاء االبجاع في شخريات اشفالشا "  التي انعقجت  -  ٕٕٕ
،جسعية شباب الدػركباف كالثقافة بذخاكة مع السؤسدة الجكلية لمتشسية البذخية كاالستذارات  ٕٕٓٓ/ٚ/ٜٔيػـ 

 ،السغخب.
حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة السعشػنة  "غيخ افكارؾ تتغيخ حياتظ "  التي انعقجت يـػ  -  ٖٕٕ

،جسعية شباب الدػركباف كالثقافة بذخاكة مع السؤسدة الجكلية لمتشسية البذخية كاالستذارات  ٕٕٓٓ/ٚ/ٜٔ
 ،السغخب.
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عمى االشفاؿ"،التي نطستيا مؤسدة حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة السعشػنة  "اثخ الكارتػف  -  ٕٕٗ
 .ٕٕٓٓ/ٚ/ٕٗالغجؽ ،

 ٕٕٓٓ/ٚ/ٜٔحاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة السعشػنة  "عالع الدكػف "  التي انعقجت يػـ  -  ٕٕ٘
 ،اكاديسية الدالـ في السانيا.

 ٕٕٓٓ/ٚ/ٕٙحاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة السعشػنة  "ادارة الحات "  التي انعقجت يـػ  -  ٕٕٙ
 ،اكاديسية الدالـ في السانيا.

حاصمة عمى شيادة حزػر في الشجكة السعشػنة"   ابشائشا كاالستغالؿ االمثل لاللعاب االلكتخكنية" ،التي  -  ٕٕٚ
 .ٕٕٓٓنطستيا جسعية السذكاة الثقاؼية ،

 ٕٕٓٓ/ٚ/ٕٛحاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة السعشػنة  "اضصخاب التػحج"  التي انعقجت يػـ  -  ٕٕٛ
 ،اكاديسية الدالـ في السانيا.

حاصمة عمى شيادة حزػر في فعاليات السيخجاف الثقافي الحؼ نطستو مشطسة الرجاقة الجكلية مع الذبكة -  ٜٕٕ
 بسشاسبة يػـ الرجاقة العالسي . ٕٕٓٓ/ٛ/ٔكلغاية  ٚ/ٕٛالدػيجية العخاؾية في جامعة لػنج الدػيجية لمفتخة مغ 

    
في الػرشة االلكتخكنية"جياز جسع الجخاثيع مغ اليػاء" السقامة في السعيج  حاصمة عمى شيادة مذاركة -  ٖٕٓ

 .ٕٕٓٓ/ٙ/ٙٔالتقشي / الجيػانية ،جامعة الفخات االكسط التقشية ،مخكد التعميع السدتسخ /شعبة ابغ سيشا،
ا مشرة حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة "ازمة الفكخ العخبي بيغ التشطيخ كالتفعيل"/التي اقامتي -  ٖٕٔ

 . ٕٕٓٓ/ٚ/ٜٕايفاد،
حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة "العخض كالتقجيع في السؤتسخات العمسية "،التي اقامتيا مشرة  -  ٕٖٕ

 .ٕٕٓٓ/ٛ/ٖايفاد،
"،التي اقامتيا publonحاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة "اكاديسية محكسي السجالت ببمػند  -  ٖٖٕ

 .ٕٕٓٓ/ٚ/ٖٓمشرة ايفاد،
عمى شيادة مذاركة في السحاضخة "سؤاؿ اليػية في الفكخ السعاصخ"،التي اقامتيا مشرة  حاصمة -  ٖٕٗ

 .ٕٕٓٓ/ٛ/ٚايفاد،
 Elsevierحاصمة عمى شيادة حزػر في الػرشة التي اقامتيا شبكة البحػث الدػيجية العخاؾية ، -  ٖٕ٘

i. Researcher Academy On Campus(،Scopus journals Criteria،)ٔٔ/ٛ/ٕٕٓٓ. 
 ٕٕٓٓ/ٛ/ٔٔة عمى شيادة حزػر في السحاضخة السعشػنة  "عالع الدكػف "  التي انعقجت يػـ حاصم -  ٖٕٙ

 ،السشطسة العالسية لمتشسية كالدالـ.
حاصمة عمى شيادة حزػر في الػرشة االلكتخكنية"التعميع التقميجؼ كالتعميع االلكتخكني كندبة ما تع تحؿيقو -  ٖٕٚ

–خكد التعميع السدتسخ /شعبة ابغ سيشا /السعيج التقشي مغ انجاز"،جامعة الفخات االكسط التقشية،م
 .ٕٕٓٓ/ٙ/ٙالجيػانية،
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 ٕٕٓٓ/ٛ/ٔٔحاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة السعشػنة  "ادارة الػقت"  التي انعقجت يػـ  -  ٖٕٛ
 ،اكاديسية الدالـ في السانيا.

ائية كاالكاديسية "  التي انعقجت حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة السعشػنة  "صعػبات التعمع الشس -  ٜٖٕ
،جسعية شباب الدػركباف كالثقافة بذخاكة مع السؤسدة الجكلية لمتشسية البذخية  ٕٕٓٓ/ٚ/ٕٚكٕ٘يػـ 

 كاالستذارات ،السغخب.
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة العمسية "شائخات الجركند انػاعيا كاستخجاماتيا"التي اقامتيا  -  ٕٓٗ

 .ٕٕٓٓ/ٛ/٘ٔمؤسدة بجف اكاديسي ،
التاريخ في تشذيط القصاع الدياحي "، التي نطستيا ك حاصمة عمى شيادة مذاركة لمشجكة" اىسية التخاث  -  ٕٔٗ

 .ٕٕٓٓجسعية السذكاة الثقاؼية ،
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة العمسية "السخأة البجكية في كتابات الخحالة الغخبييغ"التي اقامتيا  -  ٕٕٗ

 .ٕٕٓٓ/ٛ/ٛٔمؤسدة بجف اكاديسي ،
 ٕٕٓٓ/ٛ/ٛٔحاصمة عمى شيادة حزػر في السحاضخة السعشػنة  "السخحمة السمكية "  التي انعقجت يػـ  -  ٖٕٗ

 ،السشطسة العالسية لمتشسية كالدالـ.
،اكاديسية  ٕٕٓٓ/ٛ/ٛٔحاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة السعشػنة  "الشقج"  التي انعقجت يـػ  -  ٕٗٗ

 الدالـ في السانيا.
عمى شيادة حزػر في احتفالية اليـػ العالسي لمعسل االنداني الحؼ اقامتو مشطسة الرجاقة الجكلية  حاصمة-  ٕ٘ٗ

 .ٕٕٓٓ/ٛ/ٜٔكالذبكة الدػيجية العخاؾية كمشتجػ التشسية السدتجامة كلجشة السخأة كالصفل كلجشة العالقات العامة ،
 ٕٕٓٓ/ٛ/ٙٔ"  التي انعقجت يػـ حاصمة عمى شيادة حزػر في السحاضخة السعشػنة  "كيؽية التغييخ -  ٕٙٗ

 ،اكاديسية الدالـ في السانيا.
حاصمة عمى شيادة مذاركة في كرشة العسل "الترسيع الحجيث لمعخكض التقجيسية"،التي اقامتيا مشرة  -  ٕٚٗ

 .ٕٕٓٓ/ٛ/ٛٔايفاد،
مشرة حاصمة عمى شيادة مذاركة في كرشة العسل "مجخل في دراسة التفكيخ االستخاتيجي"،التي اقامتيا  -  ٕٛٗ

 .ٕٕٓٓ/ٛ/ٕٓ-ٜٔايفاد،
قخاءة ناقجة"،التي اقامتيا مشرة ايفاد   –حاصمة عمى شيادة مذاركة في محاضخة "الثقافة السػازية  -  ٜٕٗ

ٕٛ/ٛ/ٕٕٓٓ. 
 ٕٕٓٓ/ٛ/ٕٛحاصمة عمى شيادة حزػر في السحاضخة السعشػنة  "التمػث البيئي "  التي انعقجت يػـ  -  ٕٓ٘

 ،السشطسة العالسية لمتشسية كالدالـ.
" التي اقاميا قدع عمع  Blended Learningحاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة االلكتخكنية" -  ٕٔ٘

 .ٕٕٓٓ/ٛ/ٕٛاالرض بالتعاكف مع كحجة ابغ سيشا لمتعميع االلكتخكني  في كمية العمػـ /جامعة بغجاد،
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لتي اقامتيا مشرة البحث العمسي في العمـػ االندانية" ا اساليبحاصمة عمى شيادة مذاركة في محاضخة " -  ٕٕ٘
 .ٕٕٓٓ/ٛ/ٜٕايفاد   

البخيصاني كاىسيتو في الجامعة العخبية" التي  QSحاصمة عمى شيادة مذاركة في محاضخة "ترشيف  -  ٖٕ٘
 .ٕٕٓٓ/ٛ/ٕٕاقامتيا مشرة ايفاد   

حاصمة عمى شيادة مذاركة في محاضخة "اسذ الطالمية كجحكر التخمف في ثقافتشا العخبية" التي اقامتيا  -  ٕٗ٘
 .ٕٕٓٓ/ٛ/ٕٔة ايفاد   مشر

" التي اقامتيا مشرة ايفاد   NCBI Database and toosحاصمة عمى شيادة مذاركة في محاضخة " -  ٕ٘٘
ٕٗ/ٛ/ٕٕٓٓ. 

حاصمة عمى شيادة مذاركة في محاضخة "دكر البحث العمسي في تشسية اقتراد السعخفة" التي اقامتيا  -  ٕٙ٘
 .ٕٕٓٓ/ٜ/ٔمشرة ايفاد   

 pillar centerركة في كرشة العسل )التشسخ الػضيفي(،مخكػ حاصمة عمى شيادة مذا -  ٕٚ٘
 .ٕٕٓٓ/ٛ/ٖٔبخيصانيا،

حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة"فغ ادارة السػاقف،السشطسة العالسية لمتشسية كالدالـ  -  ٕٛ٘
،ٖ/ٜ/ٕٕٓٓ. 

لعالع حاصمة عمى شيادة مذاركة كرشة عسل "تقشيات نانػ تكشػلػجي في ضل تحجيات العرخ كمالمح ا-  ٜٕ٘
الججيج الى ايغ؟"،التي نطستيا مشطسة الرجاقة الجكلية مع الذبكة الدػيجية العخاؾية لمجراسات في جامعة لػنج 

 .ٕٕٓٓ/ٜ/ٕالدػيجية،
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة العمسية"دكر السشطسات الجكلية في تصػيخ جػدة اداء السؤسدات -  ٕٓٙ

 .ٕٕٓٓ/ٛ/ٜٕعميع كاالعتساد االكاديسي،االكاديسية"،الجسعية العمسية لجػدة الت
حاصمة عمى شيادة مذاركة في محاضخة "الثقافة السزادة ،التحجيات كالسػاجية" التي اقامتيا مشرة ايفاد    -  ٕٔٙ
ٗ/ٜ/ٕٕٓٓ. 
لػرشة "تخبية الصفل لمسػاششة في السجتسعات العخبية"،التي نطسيا السشتجػ افي  حاصمة عمى شيادة حزػر-  ٕٕٙ

 .ٕٕٓٓ/ٜ/٘كالصفل التابع لمذبكة الدػيجية العخاؾية لمجراسات، العالسي لمسخأة 
كالية كالتحجيات" التي اقامتيا شحاصمة عمى شيادة مذاركة في محاضخة "اساليب البحث العمسي ،اال -  ٖٕٙ

 .ٕٕٓٓ/ٜ/٘مشرة ايفاد   
ف حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة :التعميع بسشطػر عمع الشفذ"التي اقامتيا مؤسدة بج-  ٕٗٙ

 ٕٕٓٓ/ٜ/٘اكاديسي،
 .ٕٕٓٓ/ٛ/ٖٓحاصمة عمى شيادة حزػر الحاضخة"اسخار البحث في جػجل"،اكاديسية الدالـ بالسانيا، -  ٕ٘ٙ
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة "االستجامة في السالبذ اعادة تجكيخ اـ اعادة استخجاـ"،الذبكة  -  ٕٙٙ

 .ٕٕٓٓ/ٜ/ٔٔالعخاؾية لمجراسات ، –الدػيجية 
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الػاقع كالسأمػؿ" التي –شيادة مذاركة في محاضخة "البحث العمسي قذ العالع العخبي  حاصمة عمى -  ٕٚٙ
 .ٕٕٓٓ/ٜ/ٔٔاقامتيا مشرة ايفاد   

حاصمة عمى شيادة مذاركة في محاضخة "مقجمة في البحػث االجخائية" التي اقامتيا مشرة ايفاد    -  ٕٛٙ
ٔٔ/ٜ/ٕٕٓٓ. 

"االدماف عمى االنتخنت"  التي انعقجت يػـ   حاصمة عمى شيادة حزػر في السحاضخة السعشػنة --  ٜٕٙ
 ،اكاديسية الدالـ في السانيا. ٕٕٓٓ/ٜ/ٙ
حاصمة عمى شيادة مذاركة في محاضخة "عػائق بشاء السشيج في بحػث العمػـ االندانية" التي اقامتيا  -  ٕٓٚ

 .ٕٕٓٓ/ٜ/ٕٔمشرة ايفاد   
غيخة كدكرىا في التشسية البذخية،اكاديسية حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة العمسية "السذخكعات الر -  ٕٔٚ

 .ٕٕٓٓ/ٜ/ٕٔبجف ،
شيادة حزػر محاضخة بعشػاف "االمدالظ بدماـ االمػر "الدصػة""،السشطسة العالسية لمتشسية كالدالـ  -  ٕٕٚ
،ٕٔ/ٜ/ٕٕٓٓ. 

حاصمة عمى شيادة مذاركة في محاضخة "صخب ريادة االعساؿ " التي اقامتيا مشرة ايفاد    -  ٖٕٚ
ٔٙ/ٜ/ٕٕٓٓ 

حاصمة عمى شيادة حزػر في المقاء التجريبي "كيف تبشي فخيقا لمعسل التصػعي الخيخؼ"،الحؼ نطستو  -  ٕٗٚ
 .ٕٕٓٓ/ٜ/ٙٔلجشة الجراات كالتجريب،–مشطسة الرجاقة الجكية 

 ٖٕٓٓحاصمة عمى شيادة مذاركة في محاضخة "الؿيادة التحػيمية كالحػكسة في التعميع العالي حتى عاـ  -  ٕ٘ٚ
 .ٕٕٓٓ/ٜ/ٚٔمشرة ايفاد   " التي اقامتيا 

لية كلجشة حقػؽ االنداف ك شيادة مذاركة في الػرشة "حقػؽ االنداف كالػاقع العخبي"،مشطسة الرجاقة الج-  ٕٙٚ
،ٔٚ/ٜ/ٕٕٓٓ. 

شيادة مذاركة في الػرشة"الصفل كالتخبية االعالمية"،السشتجػ العالسي لمسخأة كالصفل التابع لمذبكة الدػيجية  -  ٕٚٚ
 .ٕٕٓٓ/ٜ/ٛٔالعخاؾية لمجراسات/

حاصمة عمى شيادة مذاركة في محاضخة "حقائق الرخاع التاريخي في فمدصيغ رؤية مػضػعية محايجة "  -  ٕٛٚ
 .ٕٕٓٓ/ٜ/ٛٔالتي اقامتيا مشرة ايفاد   

حاصمة عمى شيادة مذاركة في محاضخة "اساليب الشذخ العمسي في السجالت العالسية" التي اقامتيا  -  ٜٕٚ
 .ٕٕٓٓ/ٜ/ٜٔمشرة ايفاد   

،جسعية شباب  ٕٕٓٓ/ٛ/ٕ٘حاصمة عمى شيادة مذاركة في محاضخة "االيجابية " التي انعقجت يػـ  -  ٕٓٛ
 الدػركباف كالثقافة بذخاكة مع السؤسدة الجكلية لمتشسية البذخية كاالستذارات ،السغخب.

 ٕٕٓٓ/ٛ/٘ٔحاصمة عمى شيادة مذاركة في محاضخة "غيخ نفدظ نحػ االفزل" التي انعقجت يػـ  -  ٕٔٛ
 شباب الدػركباف كالثقافة بذخاكة مع السؤسدة الجكلية لمتشسية البذخية كاالستذارات ،السغخب ،جسعية
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،جسعية  ٕٕٓٓ/ٛ/ٕٚحاصمة عمى شيادة مذاركة في محاضخة "التحيد الحاتي لالبشاء" التي انعقجت يـػ  -  ٕٕٛ
 ت ،السغخبشباب الدػركباف كالثقافة بذخاكة مع السؤسدة الجكلية لمتشسية البذخية كاالستذارا

 ٕٕٓٓ/ٜ/٘حاصمة عمى شيادة مذاركة في محاضخة "صشاعة الستعة الجراسية" التي انعقجت يػـ  -  ٖٕٛ
 ،جسعية شباب الدػركباف كالثقافة بذخاكة مع السؤسدة الجكلية لمتشسية البذخية كاالستذارات ،السغخب

لتي اقامتيا مشرة ايفاد   حاصمة عمى شيادة مذاركة في محاضخة "تحزيخ كتذخيز السػاد الشانػية" ا -  ٕٗٛ
ٕٓ/ٜ/ٕٕٓٓ. 

حاصمة عمى شيادة حزػر في محاضخة"امغ كحساية السشذآت كالسخافق الحيػية" التي اقامتيا اكاديسية -  ٕ٘ٛ
 .ٕٕٓٓ/ٜ/ٖٔالدالـ في السانيا،

حاصمة عمى شيادة حزػر في محاضخة"السػاششة الخقسية كتأثيخىا عمى الجكؿ الشامية" التي اقامتيا  -  ٕٙٛ
 .ٕٕٓٓ/ٜ/ٜٔالعالسية لمتشسية كالدالـ ، السشطسة

حاصمة عمى شيادة مذاركة في محاضخة "ادارة االزمات كالكػارث" التي اقامتيا مشرة ايفاد    -  ٕٚٛ
ٕٓ/ٜ/ٕٕٓٓ. 

في محاضخة اليات تعديد المغة العخبية كاليػية الثقاؼية في التعميع العخبي "  حزػرحاصمة عمى شيادة  -  ٕٛٛ
 .ٕٕٓٓ/ٜ/ٕٔ   التي اقامتيا مشرة ايفاد

حاصمة عمى شيادة حزػر في محاضخة" الخرائز المغػية االنجميدية لمبحث العمسي " التي اقامتيا  -  ٜٕٛ
 .ٕٕٓٓ/ٜ/ٕٕمشرة ايفاد   

تيجيات التجريذ الستسايد " التي اقامتيا مشرة ايفاد   احاصمة عمى شيادة حزػر في محاضخة" استخ  -  ٜٕٓ
ٕٗ/ٜ/ٕٕٓٓ. 

 Nano-photonic Technology in communicationي محاضخة "حاصمة عمى شيادة حزػر ف -  ٜٕٔ
System  التي اقامتيا الذبكة الدػيجية العخاؾية لمجراات في جامعة لػنج الدػيجية كالسشتجػ العالسي لميشجسة،"
 .ٕٕٓٓ/ٜ/ٕٗالكيخبائية،

مشطسة الرجاقة حاصمة عمى شيادة حزػر "تحقيق التشسية في السجاؿ الصبي مغ خالؿ الشانػ تكشػلػجي"،-  ٕٜٕ
 .ٕٕٓٓ/ٜ/ٕ٘العخاؾية،–الجكلية كمشتجػ التشسية السدتجامة الثاني التابع لمذبكة الدػيجية 

حاصمة عمى شيادة حزػر "دكر السخأة في تشذئة اجياؿ مشفتحة"،السشتجػ العالسي لمسخأة كالصفل التابع -  ٖٜٕ
 .ٕٕٓٓ/ٜ/ٕ٘لمذبكة الدػيجية العخاؾية لمجراسات"،

ة حزػر في محاضخة" اشكالية الػالء كاالنتساء " التي اقامتيا مشرة ايفاد   حاصمة عمى شياد -  ٜٕٗ
ٕ٘/ٜ/ٕٕٓٓ. 

حاصمة عمى شيادة حزػر في محاضخة" اتخاذ القخار كتحجيج االىجاؼ " التي اقامتيا مشرة ايفاد    -  ٜٕ٘
ٕٚ/ٜ/ٕٕٓٓ. 
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لمتشسية كالدالـ  حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة"اكائاب الخخيف"التي نطستيا السشطسة العالسية-  ٜٕٙ
،ٕٙ/ٜ/ٕٕٓٓ. 

حاصمة عمى شيادة حزػر في محاضخة" مخاشخ جديسات الشانػ كالتمػث الشانػؼ مغ مشطػر تكشػلػجيا  -  ٜٕٚ
 .ٕٕٓٓ/ٜ/ٕٚالعرخ " التي اقامتيا مشرة ايفاد   

حاصمة عمى شيادة حزػر في محاضخة" كيف تكتب ممخرا بحثيا " التي اقامتيا مشرة ايفاد    -  ٜٕٛ
ٕٚ/ٜ/ٕٕٓٓ. 

حاصمة عمى شيادة حزػر في محاضخة" ادارة السذاريع البحثية " التي اقامتيا مشرة ايفاد    -  ٜٜٕ
ٕ٘/ٜ/ٕٕٓٓ. 

حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة"قانػف اليشف االسخؼ الججيج تحت السجيخ"،مخكد كخبالء -  ٖٓٓ
 .ٕٕٓٓ/ٜ/ٕٛ،العخاؽ،

كة الدػيجية بالسدتقبمية لمصاقات الستججدة"،الذحاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة"تحقيق التشسية كاالفاؽ -  ٖٔٓ
 .ٕٕٓٓ/ٜ/ٕٛالعخاؾية لمجراسات ،السشتجػ العالسي لمصاقات الستججدة ، –
حاصمة عمى شيادة حزػر الشجكة "العشف االسخؼ ضج السخأة كدكر الذخشة السجتسعية"،مشطسة الرجاقة  -  ٕٖٓ

 .ٕٕٓٓ/ٜ/ٕٕالجكلية كلجشة شؤكف السخأة كلصفل ،
مى شيادة حزػر في  نجكة "قانػف العشف االسخؼ بيغ التذخيع القانػني كالسدؤكلية حاصمة ع-  ٖٖٓ

 .ٕٕٓٓ/ٜ/ٜٕاالجتساعية"،ضسغ بخامج قدع تسكيغ السخأة التشسػية،
حاصمة عمى شيادة حزػر في محاضخة " التعميع عغ بعج في ضل تفذي كباء كػركنا"، التي اقامتيا  -  ٖٗٓ

 .ٕٕٓٓ/ٜ/ٖٓمشرة ايفاد   
مى شيادة حزػر محاضخة" اليشجسة الصبية كتقشيات الشانػ تكشػلػجي بيغ الػاقع حاصمة ع-  ٖ٘ٓ

 .ٕٕٓٓ/ٓٔ/ ٔكالصسػح"،الذبكة الدػيجية العخاؾية لمجراسات ،مخكد دراسات الذخؽ االكسط،
حاصمة عمى شيادة حزػر في محاضخة " تجميات الفكخ في الخصاب الخكائي"، التي اقامتيا مشرة ايفاد    -  ٖٙٓ
ٕ/ٔٓ/ٕٕٓٓ. 
حاصمة عمى شيادة حزػر في محاضخة "اشكاليات التحميل االحرائي التحجيات كالحمػؿ"، التي اقامتيا  -  ٖٚٓ

 .ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٖمشرة ايفاد   
حاصمة عمى شيادة حزػر في الػرشة  العمسية"العقاب الشفدي كالدجؼ لالشفاؿ كالصمبة"، السشتجػ -  ٖٛٓ

 .ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٖعخاؾية لمجراسات،العالسي لمسخاة كالصفل التابع لمذبكة الدػيجية ال
حاصمة عمى شيادة حزػر عغ " ادارة تفذي االمخاض السعجية كمكافحتيا كالػقاية مشيا"،مشتجػ جابخ بغ  -  ٜٖٓ

،بخعاية الذيكة الدػيجية  العخاؾية لمجراسات في مخكد دراسات الذخؽ االكسط في جامعة  –حياف العالسي لمعمـػ
 .ٕٕٓٓ/ٓٔ/٘لػنج الدػيجية،



 

 

 

 

 

 

 

67 

 

استخاتيجيات كفشيات تعجيل الدمػؾ" التي انعقجت خالؿ االياـ  عمى شيادة مذاركة في محاضخة "حاصمة  -  ٖٓٔ
،جسعية شباب الدػركباف كالثقافة بذخاكة مع السؤسدة الجكلية لمتشسية  ٕٕٓٓ/ٜ/ٙك  ٕٕٓٓ/ٛ/ٖٓكٖٕكٙٔ

 البذخية كاالستذارات ،السغخب
،جسعية  ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٕخ االبجاعي" التي انعقجت حاصمة عمى شيادة مذاركة في محاضخة " تشسية التفكي -  ٖٔٔ

 .شباب الدػركباف كالثقافة بذخاكة مع السؤسدة الجكلية لمتشسية البذخية كاالستذارات ،السغخب
حاصمة عمى شيادة حزػر في محاضخة "الرفػؼ االفتخاضية في التعميع االلكتخكني"، التي اقامتيا  -  ٕٖٔ

 .ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٙمشرة ايفاد   
ادة حزػر محاضخة "االستفادة مغ خبخة الجامعات البخيصانية في التعميع السجمج في حاصمة عمى شي-  ٖٖٔ

التعميع العخاقي"،االدارة العامة لسشتجيات الذبكة الدػيجية ،الذبكة الدػيجية العخاؾية لمجراسات ،مخكد دراسات 
 .ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٙالذخؽ االكسط في جامعة لػنج الدػيجية،

السحاضخة "كيؽية كتابة الديخة الحاتية لمتػضيف"،مجيخية شباب كرياضة حاصمة عمى شيادة مذاركة في -  ٖٗٔ
 .ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٙبغجاد الخصافة/مؤسدة العخاؽ لمعمػـ كالتشسية/مشتجػ شباب كرياضة بغجاد ،

الذبكة  حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة "تحقيق التشسية مغ خالؿ االفاؽ السدتقبمية لمذخائح الحكية"، -  ٖ٘ٔ
 .ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٚة لمجراسات في جامعة لػنج الدػيجية كالسشتجػ العالسي لميشجسة الكيخبائية ،الدػيجية العخاؾي

التي اقامتيا مشرة ايفاد   ، حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة "مذخكع ايفاد الدارة السذاربع  البحثية"-  ٖٙٔ
ٚ/ٔٓ/ٕٕٓٓ. 
،جسعية  ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٚت حاصمة عمى شيادة مذاركة في محاضخة " فغ التحفيد الحاتي" التي انعقج -  ٖٚٔ

 .شباب الدػركباف كالثقافة بذخاكة مع السؤسدة الجكلية لمتشسية البذخية كاالستذارات ،السغخب
التي اقامتيا مشرة  حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة" التجارة االلكتخكنية بيغ الشطخية ك التصبيق"،-  ٖٛٔ

 .ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٛايفاد   
التشسية السدتجامة )االفاؽ كالتصبيق(،لجشة حقػؽ االنداف حاصمة عمى شيادة حزػر في كرشة العسل "-  ٜٖٔ

 .ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٛالتابعة لسشطسة الرجاقة الجكلية ،
حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة "اضصخاب الخؤػ كتداحع االفكارقخاءة في فزاء الدخد العخبي"، التي -  ٕٖٓ

 .ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٜاقامتيا مشرة ايفاد   
ع السخصػط الػاقع كالصسػح ،قدع الريانة كالتخميع في كمية االثار حاصمة عمى شيادة مذاركة في نجكة عم-  ٕٖٔ

 .ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٙ،جامعة سامخاء ،
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة" مشاىج التعميع في العخاؽ كدكرىا في نذخ ثقافة الدالـ"،السشتجػ -  ٕٕٖ

 .ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٓٔالعالسي لمسخأة كالصفل التابع لمذبكة الدػيجية العخاؾية لمجراسات،
 at Elsevierحاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة مغ الدفيخ عغ" االقتباس باستخجاـ بخنامج مشجلي"،، -  ٖٕٖ

 Researcher Academy On Campus،ٖٔ/ٔٓ/ٕٕٓٓ. 
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السشطسة العالسية لمتشسية  "انداف ال يعخؼ اليديسة"، حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة -  ٕٖٗ
 .ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٕٔكالدالـ/

ة في الػرشة العمسية" حزانة الصفل في ضػء الفقو كالقانػف العخاقي"،السشتجػ حاصمة شيادة مذارك -  ٕٖ٘
 .ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٖٔالعالسي لمسخأة كالصفل التابع لمذبكة الدػيجية العخاؾية لمجراسات ،

التي اقامتيا مشرة ايفاد    حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة" استخجاـ ادكات ايفاد العمسية"،-  ٕٖٙ
ٖٔ/ٔٓ/ٕٕٓٓ. 

 –شيادة حزػر محاضخة" شاقة الخياح في العخاؽ الػاقع كاالفاؽ السدتقبمية"،الذيكة الدػيجية حاصمة  -  ٕٖٚ
 .ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٕٔالعخاؾية لمجراسات ،السشتجػ العالسي لمصاقات الستججدة ،

حاصمة عمى شيادة مذاركة في نجكة "مقػمات السجالت العمسية السحكسة كالشذخ فييا"،مشرة اريج العمسية -  ٕٖٛ
 .ٕٕٓٓ/ٜ/ٕٙ-ٕ٘بالمغة العخبية،لمباحثيغ 

حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة" تصبيقات الشذخ العمسي"، التي اقامتيا مشرة ايفاد    -  ٜٕٖ
ٔٗ/ٔٓ/ٕٕٓٓ. 

 at Elsevier  Researcher Academy Onحاصمة عمى شيادة حزػر نجكة مغ دار الشذخ الدفيخ -  ٖٖٓ
Campus  مشجلي  –تعديد البحث الخاص بظ مع حمػؿ البحث االساسية،ٔٗ/ٔٓ/ٕٕٓٓ. 

حاصمة عمى شيادة مذاركة في محاضخة" تػفيخ السعمػمات الرحيحة السػثػقة كاجب عمى الحكػمات في -  ٖٖٔ
 .ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٗٔضل جائحة كػركنا"،المجشة الجيسقخاشية كحقػؽ االنداف التابعة لمذبكة الدػيجية العخاؾية،

الؿيادة السميسة كقت االزمات"، التي  "حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة" شيادة حزػر محاضخة -  ٕٖٖ
 .ٕٕٓٓ/ٓٔ/٘ٔاقامتيا مشرة ايفاد   

 at Elsevier  Researcher Academyحاصمة عمى شيادة حزػر نجكة مغ دار الشذخ الدفيخ  -  ٖٖٖ
On Campus ،  ٘ٔعغ تعديد تأثيخ بحثظ في عرخ التحميالت الخقسية/ٔٓ/ٕٕٓٓ. 

كفػائج حراد السياه"،الذبكة الدػيجية العخاؾية لمجراسات السشتى  حاصمة عمى شيادة حزػر الػرشة"تقشيات -  ٖٖٗ
 .ٕٕٓٓ/ٓٔ/٘ٔالعالسي لسرادر السياه كمعالجتيا،

حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة التجريبية "خجمات مشرة اريج كدكرىا في الحخكة العمسية ،مشرة  -  ٖٖ٘
 .ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٙٔية الذسالية،اريج العمسية لمعمساء كالباحثيغ بالتعاكف مع الجامعة التقش

التي اقامتيا مشرة  حاصمة عمى  شيادة حزػر محاضخة "تصػر االفكار كالخؤػ في شعخنا العخبي"، -  ٖٖٙ
 .ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٙٔايفاد   

حاصمة عمى شيادة حزػر نجكة عمسية "اشكاؿ العشف السعاصخ جحكره كابعاده"،مخكد االصباح لمتعميع -  ٖٖٚ
 .ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٜٔ، ٕكج.ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٙٔ، ٔج كالجراسات الحزارية كاالستخاتيجية



 

 

 

 

 

 

 

69 

 

حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة العمسية "نقاط الججكؿ الثاني مغ تعميسات التخؾيات العمسية رقع -  ٖٖٛ
،التي اقامتيا مؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية كاتحاد نقابات السجربيغ العخب كالشقابة العامة ٕٚٔٓلدشة  ٚٙٔ

 .ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٚٔكف مع مجمة اشخاقات تشسػية ،لمسجربيغ العخاقييغ بالتعا
 at Elsevier  Researcher Academyحاصمة عمى شيادة حزػر نجكة مغ دار الشذخ الدفيخ  -  ٜٖٖ

On Campus      "Secrets of Getting Published،"ٔٙ/ٔٓ/ٕٕٓٓ. 
غ ىجر السياه"، حاصمة عمى شيادة حزػر كرشة" البػليسيخات فائقة   االمتراص كدكرىا في التقميل م -  ٖٓٗ

 .ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٚٔالذبكة الدػيجية العخاؾية لمجراسات السشتى العالسي لسرادر السياه كمعالجتيا،
حاصمة عمى شيادة مذاركة كرشة عسل  شعخ الغدؿ في العرخ االمػؼ دراسة في سػسيػلػجيا االدب، -  ٖٔٗ

 .ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٛٔالجامعة العخاؾية،كمية التخبية لمبشات،
زػر محاضخة "شيادة حزػر محاضخة كيف يسكغ لسخاكد البحث اف تسػؿ حاصمة عمى شيادة ح-  ٕٖٗ

 .ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٛٔنفديا؟"/مشرة ايفاد،
حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة "ادكات الكتابة االكاديسية كبخامج البحث العمسي"،مشرة -  ٖٖٗ

 .ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٜٔايفاد،
طسة العالسية لمتشسية كالدالـ حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة"الدمػكيات الخاشئة عشج االشفاؿ"،السش-  ٖٗٗ
،ٔٛ/ٔٓ/ٕٕٓٓ. 

-الشقل-االستيخاد-حاصمة عمى شيادة حزػر في الػرشة "السػاد الكيسيائية كسالمة التعامل معيا-  ٖ٘ٗ
 .ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٓٔالتخديغ"،كزارة الذباب كالخياضة دئخة الخعاية العمسية،

 You have attended Éviter le plagiat en citantحاصمة عمى شيادة حزػر نجكة مغ الدفيخ-  ٖٙٗ
et en référençant correctement  sur Mendeley et Scopus (60 minutes)،.ٜٔ/ٔٓ/ٕٕٓٓ. 

حاصمة عمى شيادة حزػر نجكة السدانجة االجتساعية كالتذخيز السبكخ كدكرىسا في رفع ندبة الذفاء -  ٖٚٗ
ذبكة الدػيجية العخاؾية لمجراسات لجػ مخيزات سخشاف الثجؼ"،السشتجػ العالسي لمسخأة كالصفل التابع لم

،ٔٚ/ٔٓ/ٕٕٓٓ. 
حاصمة عمى شيادة حزػر  محاضخة "ادارة الػقت"،تجسع العالع رائج الدالـ الجكلي كاكاديسية الدالـ في -  ٖٛٗ

 .ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٕٓ،لجشة شؤكف السخأة كالصفل بخعاية مشطسة الرجاقة الجكلية،.ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٚٔالسانيا ،
،لجشة شؤكف السخأة االثار الشفدية لمصفل في ضل جائحة كػركنا" خة "حاصمة عمى شيادة حزػر  محاض -  ٜٖٗ

 .ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٕٓكالصفل بخعاية مشطسة الرجاقة الجكلية،
جسعية شباب الدػرباف كالثقافة حاصمة عمى شيادة مذاركة في محاضخة"ميارات فغ االنرات"  -  ٖٓ٘

 .ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٓٔكالسؤسدة الجكلية لمتشسية البذخية كاالستذارات،السغخب،
اسخار الشجاح" جسعية شباب الدػرباف كالثقافة كالسؤسدة  حاصمة عمى شيادة مذاركة في محاضخة" -  ٖٔ٘

 .ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٚٔالجكلية لمتشسية البذخية كاالستذارات،السغخب،
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 The Book Publishing Process: An Elsevierحاصمة عمى شيادة حزػر نجكة مغ الدفيخ   -  ٕٖ٘
Author Workshop ،ٕٕ/ٔٓ/ٕٕٓٓ. 

حاصمة عمى شيادة حزػر كرشة عسل"السػجات الخاديػية العالية التخدد"،كزارة الذباب كالخياضة ،ار -  ٖٖ٘
 .ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٔٔالخعاية العمسية،

حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة"ازمة االعالـ العخبي بيغ الحقائق كاالضاليل"،مشرة -  ٖٗ٘
 .ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٖٕايفاد،

 You have attended Elsevier Engineering  حاصمة عمى شيادة حزػر نجكة مغ الدفيخ  -  ٖ٘٘
Solutions Geofacets،ٕ٘/ٔٓ./ٕٕٓٓ . 

ىجخية"،كمية  ٔٙحاصمة عمى شيادة حزػر كرشة عسل "تذكل اليػية الحزارية في كخبال حتى سشة -  ٖٙ٘
 .ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٕ٘التخبية لمبشات ،الجامعة العخاؾية،

تحجيات شخائق التجريذ في الجامعات العخاؾية شيادة مذاركة في الشجكة العمسية "كاقع ك حاصمة عمى -  ٖٚ٘
 .ٕٕٓٓ/ٜ/ٙٔ-٘ٔكامكانية التحػؿ نحػ التعميع السجمج"،

"،االكاديسية االمخيكية الجكلية لمتعميع العالي -ٔ-حاصمة عمى شيادة محاضخة "شخؽ التجريذ -  ٖٛ٘
 .ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٕٕكالتجريب،

االنداف االثخؼ االنثخكبػلػجيا "،قدع  حاصمة عمى شيادة حزػر في الشجكة العمسية "التعخؼ عمى عمع-  ٜٖ٘
 .ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٕٚاليانة كالتخميع ،كمية االثار ،جامعة سامخاء،

حاصمة عمى شيادة حزػر في الػرشة االلكتخكنية "اعادة تجكيخ السياه الخمادية "،كزارة الذباب كالخياضة -  ٖٓٙ
 .ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٕٙ،دائخة الخعاية العمسية،

-ٖٕمتقى العمسي" االسبػع العخبي لمػصػؿ الحخ" ،مشرة اريج،حاصمة عمى شيادة مذاركة في الس-  ٖٔٙ
ٕٙ/ٔٓ/ٕٕٓٓ. 

 Selecting a journal for publishing & Open Accessحاصمة عمى شيادة كرشة مغ الدفيخ -  ٕٖٙ
models (2 hours)،ٕٛ/ٔٓ/ٕٕٓٓ، 

كتخكنية"،مشرة حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخرة "االثار االقترادية الشقجية كالسالية لمشقػد االل-  ٖٖٙ
 .ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٕٛايفاد،

مقتخحات كحمػؿ"،مشرة –حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة "مذكالت االدارة الرؽية كاستخاتيجاتيا -  ٖٗٙ
 .ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٜٕايفاد،

 .ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٖٓحاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة"ثقافة البحث العمسي كاخالؾياتو" مشرة ايفاد،-  ٖ٘ٙ
،مشرة -دراسة في مفيػمو كاىسيتو–شيج البحث التاريخي حاصمة عمى شيادة مذاركة في نجكة"م-  ٖٙٙ

 .ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٖٓاريج،
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حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة"الشذخ العمسي شخيق الباحث الى العالسية" مشرة  -  ٖٚٙ
 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٖايفاد،

االزياء كمكسالتيا في حزارة كادؼ الخافجيغ –حاصمة عمى شيادة مذاركة في السؤتسخ العالسي االكؿ -  ٖٛٙ
 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٕ-ٔعقج في بغجاد يػمي الحؼ 

حاصمة عمى شيادة حزػر في محاضخة" شاقة حب الحات كانعكاساتيا" ،تجسع العالع رائج الدالـ الجكلي -  ٜٖٙ
 .ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٖٔكاكاديسية الدالـ في السانيا،

حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة"االساءة لمخسػؿ "صمى هللا عميو كالو كسمع" كحجكد حخية -  ٖٓٚ
 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٙيخ"،جامعة ميداف كمية التخبية االساسية،التعب

حاصمة عمى شيادة حزػر في السحاضخة "حقػؽ السخأة في الػشغ العخبي"،ادارة السشتجػ العالسي لمسخأة -  ٖٔٚ
 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٙكالصفل في اكاديسية اثخاء السعخفة ،

ية لمتشسية كالدالـ حاصمة عمى شيادة حزػر في السحاضخة"الدخقة عشج االشفاؿ"السشطسة العالس-  ٕٖٚ
،ٚ/ٔٔ/ٕٕٓٓ. 

دة حزػر  محاضخة"تقشيات التػاصل"،،تجسع العالع رائج الدالـ الجكلي كاكاديسية الدالـ احاصمة عمى شي-  ٖٖٚ
 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٚفي السانيا،

حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة"اساليب التفكيخ السختمفة في حياتشا اليػمية" مشرة  -  ٖٗٚ
 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٔٔايفاد،

 COVID-19 Reality and     مى شيادة حزػر محاضخة مغ الدفيخحاصمة ع -  573
Misinformation،'11/11/1111. 

تجسع العالع رائج الدالـ الجكلي  حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة "العمػـ الدمػكية برفة عامة"،-  ٖٙٚ
 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٗٔكاكاديسية الدالـ في السانيا،

جاني مفاـيع كميارات"،جسعية شباب الدػرباف كالثقافة حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة "الحكاء الػج-  ٖٚٚ
 .ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٕٗ-ٕٕكالسؤسدة الجكلية لمتشسية البذخية كاالستذارات،

حاصمة عمى شيادة حزػر السحاضخة "الػسائل البجيمة لفس السشازعات"،السشطسة العالسية لمتشسية -  ٖٛٚ
 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٗٔكالدالـ،

لحث العمسي مغ اختيار  السػضػع الى الشذخ"،مشرة "ا حاصمة عمى شيادة مذاركة في محاضخة-  ٜٖٚ
 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٙٔايفاد،

حاصمة عمى شيادة مذاركة في محاضخة "اشار االبتكار العمسي السشتج" التي نطستيا مشرة اريج -  ٖٓٛ
،ٔ٘/ٔٔ/ٕٕٓٓ. 

جػائد البحث العمسي"، التي نطستيا مشرة اريج " حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة-  ٖٔٛ
،ٔ٘/ٔٔ/ٕٕٓٓ. 
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حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة "بخكتػكػالت التػجيو في شبكات االستذعار الالسمكية،ادارة السشتجػ -  ٕٖٛ
العالسي لميشجسة الكيخبائية في اكاديسية اثخاء السعخفة ،الذبكة العخاؾية الدػيجية لمجراسات ،مخكد دراسات الذخؽ 

 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/٘ٔط في جامعة لػنج الدػيجية،ساالك 
جشػب افخيؿيا انسػذجا )السرالحة –شيادة مذاركة في الشجكة"السرالحة الػششية في افخيؿيا حاصمة عمى -  ٖٖٛ

 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٛالدشغاؿ انسػذجا(،مخكد الجراسات االقخيؿية في العخاؽ،–الػششية في افخيؿيا 
 حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة "محمل كمرسع نطع السعمػمات الحاسػبية"،معيج الدالـ العالسي-  ٖٗٛ

 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٗٔبالتعاكف مع مشطسة حساة الدالـ العالسييغ،
حاصمة عمى شيادة مذاركة في محاضخة "البياف كالتبيغ ركغ مغ اركاف االدب"" التي نطستيا مشرة اريج  -  ٖ٘ٛ
،ٔٔ/ٔٔ/ٕٕٓٓ. 

حاصمة عمى شيادة مذاركة في محاضخة "التعاكف بيغ الجامعات عبخ السجسػعات البحثية" التي نطستيا  -  ٖٙٛ
 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٖٔرة اريج ،مش
حاصمة عمى شيادة حزػر في السحاضخة " تحميل الخصاب في البحث العمسي"،مشرة -  ٖٚٛ

 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٖٔايفاد،
""،مشرة "مبادػء ترسيع بخامج الكفاءة الػججانية مذاركة في الشجكة حاصمة عمى شيادة-  ٖٛٛ

 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٔٔاريج،
 خاع مغ الفكخة الى التدػيق، التحجيات كسبل الشجاحمذاركة في الشجكة "بخاءة االخت حاصمة عمى شيادة -  ٜٖٛ
 ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٔٔمشرة اريج،،

دكر السجالت العالسية في الشيزة العمسية" ،مشرة حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة "  -  ٜٖٓ
 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٕٔاريج،

 اككديجالميدرات ادكات لمشانػتكشػلػجي : ترشيع ليدر ثاني حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة " -  ٜٖٔ
 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٕٔمشرة اريج، الكاربػف كتصبيقاتو"، ٕٜٖ
 حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة "اإلتجاىات التخبػية الحجيثة في حساية األبشاء مغ الذيػات -  ٖٜٖ
 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٕٔمشرة اريج، كالذبيات"، ٜٖٗ
مشرة  التعاكف بيغ الجامعات عبخ السجسػعات البحثية" حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة" -  ٜٖ٘

 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٖٔاريج،
جسعية شباب الدػرباف كالثقافة  حاصمة عمى شيادة حزػر في محاضخة"التخبية كشخؽ االرشاد لالكالد"،-  ٜٖٙ

 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٚكالسؤسدة الجكلية لمتشسية البذخية كاالستذارات،
ثقافة حاصمة عمى شيادة حزػر في محاضخة"كازف اىجافظ ..تشعع بحياتظ"، جسعية شباب الدػرباف كال -  ٜٖٚ

 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٕٚكالسؤسدة الجكلية لمتشسية البذخية كاالستذارات،
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 "Dector otحاصمة عمى شيادة حزػر الشجكة " كيف يسكششي تحديغ مياراتي في الكتابة األكاديسية -  ٜٖٛ
BRITISH  COUNCIL of English in UK،٘/ٔٔ/ٕٕٓٓ. 

 .ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٜديسي"،جامعة سامخاء ،حاصمة عمى شيادة حزػر في الشجكة"تحديغ الجػدة كاالدا االكا-  ٜٜٖ
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"اعادة استخجاـ السياه الخمادية يػفخ مياه الذخب"،الذبكة الدػيجية -  ٓٓٗ

 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٚٔالعخاؾية لمجراسات ،السشتجػ العمسي لسرادر السياه كمعالجتيا ،
غ جائحة كػركنا كابخز التحجيات التي حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة"مػقف السجتسع الجكلي م-  ٔٓٗ

 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٛٔتػاجييا السخأة في الترجؼ ليا"،جامعة بغجاد،مخكد دراسات السخأة،
حاصمة عمى شيادة حزػر في الػرشة"ماذا تعخؼ عغ مخض الكػركنا لجػ الشداء؟"،السشتجػ العالسي -  ٕٓٗ

 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٜٔلمسخأة كالصفل في اكاديسية اثخاء السعخفة ،
عمى شيادة حزػر في الشجكة "انػاع الصخاز كالتراميع العسخانية"،لجشة العالقات العامة التابعة  حاصمة-  ٖٓٗ

 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٖٔلسشطسة الرجاقة الجكلية ،
حاصمة عمى شيادة حزػر في الشجكة "اىسية دراسة االدب االنكميدؼ "،لجشة العالقات العامة التابعة  -  ٗٓٗ

 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٛلسشطسة الرجاقة الجكلية ،
حاصمة عمى شيادة  مذاركة في كرشة العسل "السخجرات كتأثيخىا في السجتسع"،مشطسة حساة الدالـ -  ٘ٓٗ

 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٕٓالعامييغ صشاع الدالـ،
حاصمة عمى شيادة حزػر في محاضخة"ميارات حل الخالؼ الرخاع في السؤسدات"،السشطسة العالسية -  ٙٓٗ

 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٕٔلمتشسية كالدالـ،السانيا،
شيادة مذارمة في السحاضخة"شخؽ ربط نتائح البحث العمسي بالجراسات الدابقة"،مشرة حاصمة عمى -  ٚٓٗ

 . ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٕٔايفاد،
مشطسة حساة الدالـ العامييغ صشاع  حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة "االعالـ كصشاعة االزمات،-  ٛٓٗ

 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٕٕالدالـ،
ارد البذخية كسجخل معاصخ لتحقيق الفاعمية "،جامعة حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة"تقانة اداء السػ -  ٜٓٗ

 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٜٔسامخاء ،كمية االدارة كاالقتراد ،شعبة الذؤكف العمسية ،
تجسع العالع رائج الدالـ الجكلي كاكاديسية  خ التكشػلػجيا"،رحاصمة عمى شيادة حزػر في السحاضخة "ع-  ٓٔٗ

 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٕٔالدالـ في السانيا،
مذاركة في الػرشة"التشسية السيشية لمسعمع تقشيات معاصخة"،مؤسدة الغجؽ لمخجمات حاصمة عمى شيادة -  ٔٔٗ

 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٖٕالعامة كالتشسية ،
حاصمة عمى شيادة حزػر في الػرشة"تكخيع السخأة كاجب شخعي عمى الخجل في االسالـ"،ادارة السشتجػ -  ٕٔٗ

 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٕٗالعخاؾية ،–ة العالسي لمسخأة كالصفل ،اكاديسية اثخاء السعخفة،الذبكة الدػيجي
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حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة "استخجاـ الجقائق الشانػية في معالجة تمػث السياه"،الذبكة الدػيجية -  ٖٔٗ
 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٕٕالعخاؾية لمجراسات ،السشتجػ العالسي لسرادر السياه كمعالجتيا ،

اـ بخنامج مايكخكسػفت حاصمة عمى شيادة حزػر في السحاضخة "اعجاد االمتحانات باستخج-  ٗٔٗ
 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٖٕفػرمد"،مشرة ايفاد،

حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"التقاريخ السحاسبية كاىسيتيا"،معيج الدالـ العالسي بالتعاكف مع -  ٘ٔٗ
 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٕ٘مشطسة حساة الدالـ العالسييغ،

لصاقة الكامشة..الػاقع حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة"الصاقة الكيخكمائية  في العخاؽ..ا-  ٙٔٗ
العخاؾية –كالصسػح"،ادارة السشتجػ العالسي لمصاقات الستججدة في اكاديسية اثخاء السعخفة كباشخاؼ الذبكة الدػيجية 

 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٙٔلمجراسات مخكد دراسات الذخؽ االكيط في جامعة لػنج الدػيجية،
حابية باستخجاـ مايكخكسػفت كف حاصمة عمى شيادة حزػر في محاضخة "اليات ادارة السمفات الد-  ٚٔٗ

 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٕٙدرايف"،مشرة ايفاد،
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"اكتذف شخرية شفمظ مغ خالؿ رسػماتو"،مشتجػ شباب الشرخ -  ٛٔٗ

 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٕٙ،مجيخية شباب كرياضة بغجاد الخصافة،كزارة الذباب كالخياضة،
فجيشية ايقػنة الدالـ ك سخ عطسة الحزارة العخاؾية حاصمة عمى شيادة حزػر في نجكة"السخأة الخا -  ٜٔٗ

 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٕٙالقجيسة"،قدع االثار االسالمية ،كمية االثار ،جامعة سامخاء،
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"التصخؼ كتيجيج الدالـ"،معيج الدالـ العالسي بالتعاكف مع مشطسة -  ٕٓٗ

 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٕٚحساة الدالـ العالسييغ،
مى شيادة حزػر في السحاضخة "اسخار الشجاح"، تجسع العالع رائج الدالـ الجكلي كاكاديسية حاصمة ع -  ٕٔٗ

 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٕٗالدالـ في السانيا،
حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة"التعميع االلكتخكني اماؿ كتحجيات "،مشتجػ حي الشرخ،كزارة -  ٕٕٗ

 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٕٛالذباب كالخياضة ،
الذبكة الدػيجية  الزخر الخفي"، -كة في الػرشة "تأثيخ الحخكب عمى البيئةحاصمة عمى شيادة مذار -  ٖٕٗ

 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٜٕالعخاؾية لمجراسات ،السشتجػ العالسي لسرادر السياه كمعالجتيا ،
 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٖٓحاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة"تصبيقات البحث كالشذخ العمسي"،مشرة ايفاد ،-  ٕٗٗ
 ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٔيف تكػف قائجا مميسا"،مشرة ايفاد ،حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة"ك -  ٕ٘ٗ
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"معاييخ انتساء السجالت العمسية الى مدتػعب سكػباس"،مخكد -  ٕٙٗ

 ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٔتصػيخ شخائق التجريذ كالتجريب الجامعي،جامعة البرخة،
ف لالغائة ركة في الػرشة"نطاـ ادارة البيئة"،مسطسة عجسااحاصمة عمى شيادة مذ-  ٕٚٗ

 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٖٓكالتشسية،
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،االمارات ٜٗحاصمة عمى شيادة حزػر في السحاضخة"خصة العسل اثشاء الكػارث"،ممتقى حب الػشغ -  ٕٛٗ
،ٕٛ/ٔٔ/ٕٕٓٓ. 

معيج الدالـ العالسي بالتعاكف مع مشطسة حساة  حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة "مقػمات الشجاح"-  ٜٕٗ
 ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٔالدالـ العالسييغ،

صمة عمى شيادة حزػر في الشجكة"التفكظ االسخؼ بعج االحتالؿ االمخيكي في العخاؽ"،قدع الدياحة حا-  ٖٓٗ
 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٕ٘االثخية كالجيشية /كمية االثار ،

حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة"االبشية التخاثية في كخبالء"،مخكد كخبالء لمجراسات كالبحػث -  ٖٔٗ
،ٔ/ٕٔ/ٕٕٓٓ. 

جسعية شباب الدػرباف  ر محاضخة "مجخل الى الحداب الحىشي الدػركباف"،حاصمة عمى شيادة حزػ -  ٕٖٗ
 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٕٔكالثقافة كالسؤسدة الجكلية لمتشسية البذخية كاالستذارات،

حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة "تذخيز كتأىيل اشفاؿ التػحج""، جسعية شباب الدػرباف كالثقافة  -  ٖٖٗ
 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٕٔالستذارات،كالسؤسدة الجكلية لمتشسية البذخية كا

حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة "االعاقة الدسعية"، جسعية شباب الدػرباف كالثقافة كالسؤسدة الجكلية -  ٖٗٗ
 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٜٔلمتشسية البذخية كاالستذارات،

حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة"جػىخة الدعادة"،السشطسة العالسية لمتشسية كالدالـ -  ٖ٘ٗ
 .ٕٕٓٓ/ٕٔ/٘،السانيا،

حاصمة عمى شيادة حزػر في الشجكة "التحجيات التي تػاجو التعميع السجمج كالسعالجات"،لبجسعية العمسية -  ٖٙٗ
 .ٕٕٓٓ/ٕٔ/٘لججكة التعميع كاالعتساد االكاديسي،

حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة "العسل كالخبح مغ االنتخنيت"، جسعية شباب الدػرباف كالثقافة  -  ٖٚٗ
 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٗلبذخية كاالستذارات،كالسؤسدة الجكلية لمتشسية ا

حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة "رحمة في عالع التشسية البذخية"، جسعية شباب الدػرباف كالثقافة  -  ٖٛٗ
 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٕٛكالسؤسدة الجكلية لمتشسية البذخية كاالستذارات،

لعالسي لميشجسة حاصمة عمى شيادة حزػر في السحاضخة"اليػائي الشانػؼ كتصبيقاتو"،ادارة السشتجػ ا-  ٜٖٗ
الكيخبائية في اكاديسية اثخاء السسعخفة ،باشخاؼ الذبكة الدػيجية العخاؾية لمجراسات، مخكد دراسات الذخؽ 

 .ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٙاالكسصفي جامعة لػنج الدػيجية،
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"متالزمة اضصخاب صعػبات التعمع كضعف االنتباه لجػ شمبة -  ٓٗٗ

 .ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٚذؼ قار ،كمية التخبية لمبشات،السجارس"،جامعة 
ككيؽية استخجامو"،مؤسدة   climwat2.0حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة "التعخؼ عمى بخنامج -  ٔٗٗ

 .ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٚالغجؽ لمخجمات العامة كالتشسية،
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لسي لمسخأة حاصمة عمى شيادة حزػر السحاضخة"التشسخ عشج االشفاؿ كعالقتو بالػراثة"،ادارة السشتجػ العا-  ٕٗٗ
باشخاؼ الذبكة الدػيجية العخاؾية لمجراسات، مخكد دراسات الذخؽ االكسصفي كالصفل في اكاديسية اثخاء السعخفة 

 .ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٛ،جامعة لػنج الدػيجية 
حاصمة عمى شيادة حزػر في محاضخة"شخكط قبػؿ البحث لمسذخ في السجالت العمسية"،مشرة -  ٖٗٗ

 .ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٜايفاد،
ادة حزػر في الػرشة" انتاج بػليسخات الالكتػف بصخيقة التحفيد الحيػؼ" ،جامعة البرخة حاصمة عمى شي-  ٗٗٗ

،قدع الكيسياء،  .ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٜ،كمية العمـػ
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"فػائج بخنامج ما يكخكسػفت اكدل كاستخجاماتو"،كحجة التأىيل -  ٘ٗٗ

 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٕٚكالتػضيف ،كمية العمـػ ،جامعة بغجاد،
حاصمة عمى شيادة حزػر الػرشة"اساليب الجبمػماسية البيدنصية في اخزاع الذعػب"،مخكد التعميع -  ٙٗٗ

 .ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٜ-ٛالسدتسخ ،كمية التخبية لمعمـػ االندانية،جامعة تكخيت،
حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة "االدارة بالتعاكف كالحب"، جسعية شباب الدػرباف كالثقافة كالسؤسدة  -  ٚٗٗ

 .ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٛلمتشسية البذخية كاالستذارات،الجكلية 
حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة "تحفيد الستجربيغ"، جسعية شباب الدػرباف كالثقافة كالسؤسدة  -  ٛٗٗ

 .ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٜالجكلية لمتشسية البذخية كاالستذارات،
 .ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٔٔحاصمة عمى شيادة حزػر في محاضخة"نطخية السعخفة كالبحث العمسي"،مشرة ايفاد، -  ٜٗٗ
حاصمة عمى شيادة مذارمة في محاضخة"حقػؽ االنداف بيغ الساضي كالحاضخ"،معيج الدالـ -  ٓ٘ٗ

 .ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٔٔالعالسي،
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"تكشػلػجيا الشانػ كاالفاؽ السدتقبمية بيغ الػاقع كالصسػح في ضل -  ٔ٘ٗ

،قدع التحميالت الس  .ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٜخضية ،تحجيات العرخ"،جامعة البرخة كمية العمـػ
حاصمة عمى شيادة حزػر الػرشة"تمػث السياه كشخؽ السعالجة"،كزارة الذباب كالخياضة /دائخة الخعاية -  ٕ٘ٗ

 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٖٓالعمسية،
حاصمة عمى شيادة حزػر الػرشة"اساسيات الجػدة السصبقة"،كزارة الذباب كالخياضة /دائخة الخعاية  -ٗٓ٘ ٖ٘ٗ

 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٕٛالعمسية،
شيادة حزػر محاضخة"فغ التعامل مع ذكؼ االحتياجات الخاصة"،اكاديسية الدالـ كاتحاد  حاصمة عمى-  ٗ٘ٗ

 .ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٛاالخػة كالدالـ العالسي كمشطسة االبجاع الجكلي كتجسع العالع رائج الدالـ الجكلي،
ـ اكاديسية الدالـ كاتحاد االخػة كالدال حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة "االبتداز االلكتخكني"،-  ٘٘ٗ

 .ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٕٔالعالسي،
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"القجرات الحىشية كفغ اتخاذ القخار"،السجيخية العامة لتخبية االنبار -  ٙ٘ٗ
،ٔٔ/ٕٔ/ٕٕٓٓ. 



 

 

 

 

 

 

 

77 

 

حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"الؿيع االخالؾية كالتخبػية كالعمسية بيغ السعمع كالتمسيح كاثخىا في  -  ٚ٘ٗ
 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٕٓامة لتخبية االنبار ،الشجاح"،السجيخية الع

كالدالـ  ةحاصمة عمى شيادة حزػر في السحاضخة"التخبية عمى حقػؽ االنداف"،السشطسة العالسية لمتشسي-  ٛ٘ٗ
،ٕٔ/ٕٔ/ٕٕٓٓ.٘ٔٓ. 

 .ٕٕٓٓ /ٕٔ/ٕٔحاصمة عمى شيادة محكع دكلي مغ دار الدفيخ العالسي-  ٜ٘ٗ
لعسمية التعميسية"،كزارة الذباب كالخياضة حاصمة عمى شيادة حزػر الػرشة "الخخيصة الحىشية في ا-  ٓٙٗ

 .ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٓٔالعخاؾية،مجيخية شباب كرياضة السثشى،
حاصمة عمى شيادة حزػر في السحاضخة"التخبية عمى حقػؽ االنداف"،السشطسة العالسية لمتشسية كالدالـ -  ٔٙٗ

 .ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٕٔفي السانيا،
العالسي لمغة العخبية،السشتجػ العالسي لمسخأة  حاصمة عمى شيادة حزػر الشجكة الحػارية بسشاسبة اليػـ-  ٕٙٗ

كالصفل في اكاديسية اثخاء السعخفة ،بالتعاكف مع الذبكة الدػيجية العخاؾية لمجراسات ،جامعة لػنج 
 .ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٗٔالدػيجية،

حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"السزافات الغحائية كتأثيخىا عمى الرحة"،مؤسدة الفارسبػرت -  ٖٙٗ
 .ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٜالجكلية بالتعاكف مع االتحاد العخبي لمدياحة الخياضية ، الخياضية

حاصمة عمى شيادة حزػر في الػرشة التي نطستيا مجسػعة البػليسخ في قدع الكيسياء ،جامعة البرخة -  ٗٙٗ
 .ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٜ،كمية العمػـ،

خػة كالدالـ العالسي حاصمة عمى شيادة حزػر"محاضخة"عسمية صشع القخارات"، اكاديسية الدالـ كاتحاد اال-  ٘ٙٗ
 .ٕٕٓٓ/ٕٔ/٘ٔكمشطسة االبجاع الجكلي كتجسع العالع رائج الدالـ الجكلي،

حاصمة عمى شيادة حزػر في محاضخة"التقشيات الستبعة في الكذف عغ االستالؿ االلكتخكني"،ادارة -  ٙٙٗ
ػيجية العخاؾية لمجراسات، باشخاؼ الذبكة الد السشتجػ العالسي لميشجسة الكيخبائية في اكاديسية اثخاء السعخفة ،

 .ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٚٔمخكد دراسات الذخؽ االكسصفي جامعة لػنج الدػيجية،
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة"حقػؽ االنداف استخجاماتيا كاثخىا عمى العسل "،مخكد التعميع -  ٚٙٗ

 .ٕٕٓٓ،ٕٔ/ٚٔالسدتسخ،جامعة ديالى ،
ر العيشات في البحث العمسي"،مشرة حاصمة عمى شيادة حزػر في السحاضخة"ميارات اختيا-  ٛٙٗ

 .ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٚٔايفاد،
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"العسل التصػعي كاىسيتو في بشاء السجتسعات "،كزارة الذباب -  ٜٙٗ

 .ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٚٔكالخياضة،مشتجػ شباب حي الشرخ،
ادسية بالتعاكف مع حاصمة عمى شيادة حزػر في الشجكة"الجيػانية عاصسة العخاؽ الدراعية"،جامعة الق-  ٓٚٗ

-ٖٔكميات الدراعة كالصب البيصخؼ كالعمػـ كالقانػف كاالثار كاليشجسة كاالدارة كاالقتراد كاالداب،
ٔٚ/ٕٔ/ٕٕٓٓ. 
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حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة"تفادؼ اخصاء السجربيغ"،جسعية شباب الدػركبانػالثقافة،السؤسدة -  ٔٚٗ
 .ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٛٔالحجػؼ الجكلية لمتجريب كاالستذارات،الجكلية لمتشسية البذخية كاالستذارات،اكاديسية 

ادة حزػر في محاضخة"عقػؽ الػالجيغ مغ كجية نطخ اجتساعية"،السشتجػ العالسي لمسخأة يحاصمة عمى ش-  ٕٚٗ
 .ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٛٔكالصفل ،اكاديسية اثخاء السعخفة ،الذبكة الدػيجية العخاؾية لمجراسات ،جامعة لػنج الدػيجية،

 .ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٛٔحزػر في السحاضخة"التفكيخ العمسي :اسدو كاساليبو"،مشرة ايفاد،حاصمة عمى شيادة -  ٖٚٗ
حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة"التعميع االلكتخكني بيغ االيجابيات كالدمبيات"،السشطسة العالسية -  ٗٚٗ

 .ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٜٔلمدالـ ،
 ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٕٔحاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"التفاكض الفعاؿ "،معيج الدالـ العالسي،-  ٘ٚٗ
حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة"االستبجاد التشطيسي :الػاقع كاالثار"،مشرة -  ٙٚٗ

 .ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٕٕايفاد،
حاصمة عمى شيادة حزػر في السحاضخة"العشف السجتسعي السبشي عمى اساس الشػع االجتساعي"،ادارة -  ٚٚٗ

كة الدػيجية العخاؾية لمجراسات جامعة لػنج السشتجػ العالسي لمسخأة كالصفل في اكاديسية اثخاء السعخفة ،الذب
 .ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٕٕالدػيجية ،

"،جامعة بغجاد،كمية .… tape active galaxiesحاصمة عمى شيادة حزػر السحاضخة "-  ٛٚٗ
،  .ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٗٔالعمـػ

عمى الحياة االجتساعية كاالقترادية الفقخ  ٜٔحاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة"انعكاس انتذار كػفيج -  ٜٚٗ
نسػذجا"،مشتجػ السخأة في الذخؽ االكسط كشساؿ افخيؿيا ،الذبكة الدػيجية العخاؾية لمجراسات ،مخكد دراسات 

 .ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٕٓالذخؽ االكسط في جامعة لػنج الدػيجية،
حزػر الػرشة"حػؿ بخنامج االكدل"،كزارة الذباب كالخياضة ،دائخة الخعاية  حاصمو عمى شيادة-  ٓٛٗ

 .ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٚٔالعمسية،
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة"كاقع التعميع االبتجائي اك غيخه"،مؤسدة الغجؽ لمخجمات العامة -  ٔٛٗ

 .ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٕ٘كالتشسية كمذخكع كغ لمتعميع كالتعمع االكتخكني كالتقميجؼ،
ة عمى شيادة حزػر الشجكة"التعميع السجمج بيغ الحاجة كالزخكرة"،جامعة تكخيت،مخكد التعميع حاصم-  ٕٛٗ

 .ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٕ٘-ٕٗالسدتسخ،
حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة "الصاقة الحخارية الجػؼية في العالع"،السشتجػ العالسي لمصاقات -  ٖٛٗ

ة لمجراسات ،مخكد دراسات الذخؽ االكسط في جامعة الستججدة في اكاديسية اثخاء السعخفة،الذبكة الدػيجية العخاؾي
 .ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٚلػنج الدػيجية،

حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"فغ التعامل مع انساط الذخريات السختمفة لجػ الستعمسيغ في -  ٗٛٗ
ب القاعات الجراسية"،السجيخية العامة لمتخبية في محافطة االنبار ،قدع  االعجاد كالتجريب ،مشرة التجري

 .ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٕ٘االلكتخكني،
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حاصمة عمى شيادة حزػر السحاضخةتاصحة الشفدية"،،مجسػعة البرخة الؽيحاء االندانية كالثقاؼية -  ٘ٛٗ
 .ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٕٗكاالجتساعية،

كيؽية اعجاد كترسيع فػرما الكتب الخسسية"،دائخة الخعاية العمسية ،كزارة  حاصمة عمى شيادة حزػر الػرشة-  ٙٛٗ
 .ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٕٙالذباب كالخياضة ،

حاصمة عمى شيادة حزػر في السحاضخة"االمغ كالدالمة الكيسياكية في السختبخات الجامعية كاالنذصة -  ٚٛٗ
الرشاعية كالشفصية"،السشتجػ العالسي لسرادر السياه كمعالجتيا ،اكاديسية اثخاء السعخفة ،الذبكة الدػيجية العخاؾية 

 .ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٕٛػنج الدػيجية،لمجراسات ،مخكد دراسات الذخؽ االكسط في جامعة ل
حاصمة عمى شيادة حزػر في الػرشة"ادراء االىتبار االلكتخكني باستخجاـ الكػكل فػـر "،كزارة الذباب -  ٛٛٗ

 ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٕٚكالخياضة العخاؾية،مجيخية شباب كرياضة السثشى ،الذعبة العمسية،
"،معيج الدالـ العالسي،فخع  حاصمة عمى شيادة مذاركة في محاضخة "شخؽ تصػيخ الحات كبشاء الذخرية-  ٜٛٗ

 .ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٜٕالعخاؽ،
حاصمة عمى شيادة حزػر في محاضخة"مخاشخ الشقشيات الحجيثة"،مشرة مشطسة حساة الدالـ العالسي -  ٜٓٗ
،ٖٓ/ٕٔ/ٕٕٓٓ. 

حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة "التشسية السدتجامة كابعادىا االقترادية كاالجتساعية -  ٜٔٗ
الذبكة الدػيجية العخاؾية لمجراسات ،مخكد دراسات الذخؽ االكسط في  سي لالستجامة ،كالبيئية"،السشتجػ العال
 .ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٕٛجامعة لػنج الدػيجية،

حاصمة عمى شيادة حزػر في السحاضخة"التخصيط االستخاتيجي"،الشقابة العامة لسجربي التشسية البذخية فخع -  ٕٜٗ
 .ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٖٓالبرخة،اكاديسية الػحجة العخبية ،

صمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة "نرائح كتقشيات التعمع االلكتخكني"،الجامعة التقشية الػسصى حا-  ٖٜٗ
 .ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٕٔ،معيج االدارة التقشي ،

ت السدائمة االنزباشية العزاء ىيئة التجريذ في  احاصمو عمى شعادة مذاركة في الشجكة"ضسان-  ٜٗٗ
 .ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٖٓ،الجامعات"،كمية التخبية االساسية /جامعة الكػفة 

كزارة التخبية السجيخية العامة لمتخبية في  حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"ادارة السخاشخ كاالزمات"،-  593
 .1/1111/ٔمحافطة االنبار قدع االعجاد كالتجريب ،مشرة التجريب االلكتخكني،

يا في الخدف الجػفي حاصمو عمى شيادة مذاركة في كرشة "الخػاص اليشجسية لمرخػر السمحية كاىسيت-  ٜٙٗ
،قدع عمـػ االرض،  .ٕٕٓٓ/ٕ/ٖٔلمغاز"،جامعة السػصل ،كمية العمـػ

السانيا  حاصمة عمى شيادة حزػر في محاضخة "التفكيخ الستػازؼ )ؾبعات التفكيخ(،اكاديسية الدالـ في-  ٜٚٗ
 .ٕٕٔٓ/ٔ/٘كاتحاد االخػة كالدالـ العالسي،
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" ،السشتجػ العالسي لميشجسة … Intelligent Reflectingحاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة "-  ٜٛٗ
الكيخبائية في اكاديسية اثخاء السعخفة ،الذبكة الدػيجية العخاؾية لمجراسات ،مخكد دراسات الذخؽ االكسط في 

 .ٕٕٓٓ/ٔ/ٚجامعة لػنج الدػيجية،
معج حاصمو عمى شيادة حزػر محاضخة "السعالجة البيػلػجية الالىػائية في السفاعل ذؼ الجخياف الر-  ٜٜٗ

عبخ شيقة  الحساة السعمقة"،،السشتجػ العالسي لسرادر السياه كمعالجتيا في اكاديسية اثخاء السعخفة الذبكة 
 .ٕٕٓٓ/ٔ/ٚالدػيجية العخاؾية لمجراسات ،مخكد دراسات الذخؽ االكسط في جامعة لػنج الدػيجية،

التخبية االساسية ،جامعة حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة "العمسانية كحخية االدياف"،كمية -  ٓٓ٘
 ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٕٙميداف،

في اكاديسية اثخاء  حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة "السخأة كاالعالـ"،السشتجػ العالسي لمسخأة كالصفل،-  ٔٓ٘
 .ٕٕٓٓ/ٔ/ٛالسعخفة الذبكة الدػيجية العخاؾية لمجراسات ،مخكد دراسات الذخؽ االكسط في جامعة لػنج الدػيجية،

مذاركة في السحاضخة"حمػؿ تخديغ الصاقة الستججدة "،معيج الدالـ  حاصمة عمى شيادة-  ٕٓ٘
 .ٕٕٔٓ/ٔ/ٛالعالسي،

"،كزارة الذباب كالخياضة ،دائخة  IQ Testsحاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة "اختبارات الحكاء -  ٖٓ٘
 .ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٜٕالخعاية العمسية،

شتجػ العالسي لمسخأة كالصفل ،اكاديسية اثخاء الس ادة حزػر في السحاضخة "السخأة كاالعالـ"،يحاصمة عمى ش-  ٗٓ٘
 .ٕٕٔٓ/ٔ/ٛالسعخفة ،الذبكة الدػيجية العخاؾية لمجراسات ،جامعة لػنج الدػيجية،

حاصمة عمى شيادة مذاركة في الدسشار "نطاـ الجرجات في الكالس رككـ"،الجامعة التقشية الػسصى ،معيج -  ٘ٓ٘
 .ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٕٓاالدارة التقشي،

مذاركة في محاضخة "الثقة بالشفذ"،ممتقى سفخاء عاجل مرخ الدالـ،مرخ  حاصمة عمى شيادة-  ٙٓ٘
،ٖٔ/ٔ/ٕٕٓٔ. 

حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة"خصػات االدارة الشاجحة"،كزارة الذباب كالخياضة ،مشتجػ شباب -  ٚٓ٘
 .ٕٕٔٓ/ٔ/ٗٔالشرخ،

لسذكاة حاصمة عمى شيادة حزػر في السحاضخة "كيؽية استخجاـ مشرة زككـ"،جسعية ا-  ٛٓ٘
 .ٕٕٔٓ/ٔ/ٜالثقاؼية،

مشرة اريج –حاصمة عمى شيادة القاء السحاضخة" اىسية السشرات االكاديسية في دعع البحث العمسي -  ٜٓ٘
 .ٕٕٔٓ/ٔ/ٗٔجسعية السذكاة الثقاؼية، ،-نسػذجا

 .ٕٕٔٓ/ٗ/ٔٔحاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة ،مجسػعة البرخة الؽيحاء ،-  ٓٔ٘
اضخة "تصػرات الحات كالصخيق االمثل الى الشجاح"،معيج الدالـ حاصمة عمى شيادة مذاركة في السح-  ٔٔ٘

 .ٕٕٔٓ/ٔ/٘ٔالعالسي ،
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حاصمة عمى شيادة مذاركة كحزػر كرشة"االنحدار الستدايج لذػاشئ البحخ السيت كنتائجو -  ٕٔ٘
 .ٕٕٔٓ/ٔ/ٙٔالبيئية"،جامعة القاسع الخزخاء ،كمية الدراعة ،كحجة التعميع السدتسخ ،

ذاركة في كرشة"اليشجسة الشفدية لمعقل"،جامعة كخبالء ،كمية الصب البيصخؼ حاصمة عمى تأييج م-  ٖٔ٘
،ٗ/ٔ/ٕٕٓٔ. 

حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة"فخاسة السعالج في التذخيز كتحجيج العالج"،السمتقى الجكلي لدفخاء -  ٗٔ٘
 .ٕٕٔٓ/ٔ/ٗٔعاجل مرخ لمدالـ كالتشسية،

قات لتدجيل الحزػر الستدامغ كالغيخ متدامغ في حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة"افزل التصبي-  ٘ٔ٘
 .ٕٕٔٓ/ٔ/ٚٔمشرات كالس رككـ ككػكل ميت"،

حاصمة عمى شيادة مذاركة كحزػر في السحاضخة"مخض الدكخؼ االسباب كالتجاعيات"،اكاديسية الدالـ -  ٙٔ٘
 .ٕٕٔٓ/ٔ/ٙٔكاتحاد االخػة كالدالـ العالسي،

كالتشسية السدتجامة "،مؤسدة فيشػس لمتشسية كالتصػيخ  حاصمو عمى شيادة مذاركة في السحاضخة"اليجخة-  ٚٔ٘
 .ٕٕٔٓ/ٔ/ٕٔ،اكاديسية فيشػس لمتجريب كالخيادة،

حاصمة عمى شيادة حزػر في الشجكة"السخأة كالدياؽ الحزارؼ"،مخكد االصباح لمتعميع كالجراسات -  ٛٔ٘
 .ٕٕٔٓ/ٔ/ٕٔالحزارية كاالستخاتيجية ،

لسشرات كالبػابات لسػاقع الجامعات العخاؾية حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة"ا-  ٜٔ٘
 .ٕٕٔٓ/ٔ/ٕٕالػسائط الستعجدة كالتعمع االلكتخكني، االلكتخكنية"،الجامعة التكشػلػجية ،مخكد

حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة"السايكخكفمػرا في جدع االنداف"،اكاديسية الرجاقة الجكلية لمتأىيل -  ٕٓ٘
 .ٕٕٔٓ/ٔ/ٕٕكالتصػيخ،الدػيج،

عمى شيادة مذاركة في الػرشة "التعميع السجمج"،السجيخية العامة لمتخبية ،محافطة االنبار،قدع حاصمة -  ٕٔ٘
 .ٕٕٔٓ/ٔ/ٕٕاالعجاد كالتجريب ،مشرة التجريب االلكتخكني،

حاصمة عمى شيادة حزػر في السحاضخة"اىسية الشذاط البجني في ح السذكالت التي تػاجو السخأة بعج -  ٕٕ٘
لسشتجػ العالسي لمسخأة كالصفل ،اكاديسية اثخاء السعخفة،الذبكة الدػيجية العخاؾية لمجراسات  انقصاع الجكرة الذيخية"،ا
 .ٕٕٔٓ/ٔ/ٖٕ،جامعة لػنج الدػيجية ،

حاصمة عمى شيادة مذاركة في كرشة العسل"تحكيع التػجيو كاالرشاد الشفدي التخبػؼ في ضل التعميع -  ٖٕ٘
 .ٕٕٔٓ/ٔ/ٕٗ،الجامعة العخاؾية،االلكتخكني كازمة كػركنا"،كمية التخبية لمبشات

حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة "الخخائط الحىشية االلكتخكنية كفػائجىا التخبػية"،اكاديسية الدالـ -  ٕٗ٘
 .ٕٕٔٓ/ٔ/ٖٕكاتحاد االخػة كالدالـ العالسي،

حاصمة عمى شيادة كحزػر في الػرشة "االغحية السعجلة كراثيا"،كمية العمػـ ،جامعة -  ٕ٘٘
 .ٕٕٔٓ/ٔ/ٕٚالسػصل،
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اصمة عمى شيادة حزػر محاضخة"اضخار الػجبات الدخيعة كىرائخ تقػؼ السشاعة"،السمتقى الجكلي —  ٕٙ٘
 .ٕٕٔٓ/ٔ/ٕٚلدفخاء عاجل مرخ لمدالـ كالتشسية،

حاصمة عمى شيادة مذاركة في محاضخة"السخجرات الخقسية"،مؤسدة فيشػس لمتشسية كالتصػيخ ،اكاديسية -  ٕٚ٘
 .ٕٕٔٓ/ٔ/ٕٛفيشػس لمتجريب كالخيادة،

حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة "اساليب الحػار مع الذباب"،مؤسدة الغجؽ لمخجمات العامة -  ٕٛ٘
 .ٕٕٔٓ/ٔ/ٜٕكالتشسية،

 .ٕٕٔٓ/ٔ/ٜٕرؤية كمشيجا"،مشرة ايفاد،–حاصمة عمى شيادة حزػر في السحاضخة "نطخية االستؿباؿ -  ٜٕ٘
"،السشتجػ …Bio-photonics detection systemsعمى شعادة حزػر في محاضخة " ةحاصم-  ٖٓ٘

العالسي لميشجسة الكيخبائية في اكاديسية اثخاء السعخفة كبأشخاؼ الذبكة الدػيجية العخاؾية لمجراسات ،مخكد دراسات 
 ٕٕٔٓ/ٔ/ٕٛالذخؽ االكسط في جامعة لػنج الدػيجية،

شتى شباب حي حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"كيؽية التعامل مع السدغ"،كزارة الذباب كالخياضة،م-  ٖٔ٘
 .ٕٕٔٓ/ٔ/ٖٓالشرخ،

حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"قػاعج التحخيخ االدارؼ"،مشرة التجريب االلكتخكني ،السجيخية العامة -  ٕٖ٘
 .ٕٕٔٓ/ٔ/ٜٕلتخبية االنبار ،

حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة"تقشية الشانػ في صشاعة البصاريات"،اكاديسية الرجاقة الجكلية لمتأىيل -  ٖٖ٘
 .ٕٕٔٓ/ٔ/ٜٕػيخ،مسمكة الدػيج،كالتص

حاصمة عمى شيادة مذاركة نجكة"مجتسعشا بيغ عمع الفمظ كالتشجيع كالخخافة"،مخكد كخبالء لمجراسات -  ٖٗ٘
 .ٕٕٔٓ/ٔ/ٜٕكالبحػث،

حاصمة عمى شيادة حزػر الشجكة"عالع الصفمة في القريجة العخبية"،لجشة شؤكف السخأة كالصفل التابعة -  ٖ٘٘
 .ٕٕٔٓ/ٔ/ٕٙلسشطسة الرجاقة الجكلية،

حاصمة عمى شيادة حزػ محاضخة "قػة التدامح كالدالـ الجاخمي"،اكاديسية الدالـ كاتحاد االخػة كالدالـ -  ٖٙ٘
 .ٕٕٔٓ/ٔ/ٖٓالعالسي،

حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة"التحفيد االيجابي الى الشجاح"،السشطسة العالسية لمتشسية كالدالـ -  ٖٚ٘
،ٖٓ/ٔ/ٕٕٓٔ. 

اضخة"الفخكض البحثية ككيؽية معالجتيا احرائيا"،مشرة حاصمة عمى شيادة حزػر مح-  ٖٛ٘
 .ٕٕٔٓ/ٕ/ٖايفاد،

حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة "تقػية الحات"،اكاديسية الدالـ كاتحاد االخػة كالدالـ -  ٜٖ٘
 .ٕٕٔٓ/ٕ/ٕالعالسي،

الـ حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة"التفكيخ االبجاعي كالحكاء"،السمتقى الجكلي لدفخاء عاجل مرخ لمد-  ٓٗ٘
 .ٕٕٔٓ/ٕ/ٕكالتشسية،
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حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة"عقجة الذعػر بالشقز"،مؤسدة فيشػس لمتشسية كالتصػيخ -  ٔٗ٘
 .ٕٕٔٓ/ٕ/ٗ،اكاديسية فيشػس لمتجريب كالخيادة،

حاصمة عمى شيادة حزػر في محاضخة"التعميع عغ بعج االفاؽ كالتحجيات"،اكاديسية الرجاقة الجكلية -  ٕٗ٘
 .ٕٕٔٓ/ٕ/٘ػيخ مسمكة الدػيج،لمتأىيل كالتص

ػار العخاؾية:التشػع البيئي كالسعخفة الثقاؼية كسػقع لمتخاث ىحاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة"اال-  ٖٗ٘
العالسي"،السشتجػ العالسي لسرادر السياه كمعالجتيا في اكاديسية اثخاء السعخفة ،الذبكة الدػيجية العخاؾية 

 .ٕٕٔٓ/ٕ/ٗي جامعة لػنج الدػيجية،لمجراسات ،مخكد دراسات الذخؽ االكسط ف
 .ٕٕٔٓ/ٕ/٘حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة"التفكيكية :فكخا كمشيجا كتصبيقا"،مشرة ايفاد،-  ٗٗ٘
 السعالجة الحيػية لتمػث مرادر السياه باستعساؿ نبات الذشبالنة"،"حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة -  ٘ٗ٘

ي اكاديسية اثخاء السعخفة ،الذبكة الدػيجية العخاؾية لمجراسات ،مخكد السشتجػ العالسي لسرادر السياه كمعالجتيا ف
 .ٕٕٔٓ/ٕ/ٙدراسات الذخؽ االكسط في جامعة لػنج الدػيجية،

حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة" التػعية مغ خصخ السخجرات في السجتسع العخاقي"،لجشة شؤكف السخأة -  ٙٗ٘
 .ٕٕٔٓ/ٕ/ٜكالصفل،مشطسة الرجاقة الجكلية،

ة عمى شيادة مذاركة في الشجكة"ازمة التعميع في افخيؿيا"،مخكد الجراسات االفخيؿية حاصم-  ٚٗ٘
 .ٕٕٔٓ/ٕ/ٛ،العخاؽ،

حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة"التغييخ الحاتي"،جسعية شباب الدػرباف كالثقافة ،مخكد اكاديسية -  ٛٗ٘
 .ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٖٕت،الحجػؼ لمتجريب كاالستذارات كالسؤسدة الجكلية لمتشسية البذخية كاالستذارا

جسعية شباب الدػرباف كالثقافة ،مخكد اكاديسية  حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة"الفشػف الداحخة"،-  ٜٗ٘
 .ٕٕٔٓ/ٔ/ٔالحجػؼ لمتجريب كاالستذارات كالسؤسدة الجكلية لمتشسية البذخية كاالستذارات،

ب الدػرباف كالثقافة ،مخكد جسعية شبا حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة"االساليب الشبػية في التخبية"،-  ٓ٘٘
 .ٕٕٔٓ/ٔ/ٔٔاكاديسية الحجػؼ لمتجريب كاالستذارات كالسؤسدة الجكلية لمتشسية البذخية كاالستذارات،

 .ٕٕٔٓ/ٔ/ٛٔ-ٕٔحاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة "االسشاف المبشية"،-  ٔ٘٘
ثقافة ،مخكد جسعية شباب الدػرباف كال حاصمة عمى شيادة حزػر محزخة "فغ الديصخة عمى الغزب"،-  ٕ٘٘

 .ٕٕٔٓ/ٔ/ٕٓاكاديسية الحجػؼ لمتجريب كاالستذارات كالسؤسدة الجكلية لمتشسية البذخية كاالستذارات،
حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة "العرف الحىشي السعاكذ"،جسعية شباب الدػرباف كالثقافة ،مخكد -  ٖ٘٘

 .ٕٕٔٓ/ٔ/ٕٙذخية كاالستذارات،اكاديسية الحجػؼ لمتجريب كاالستذارات كالسؤسدة الجكلية لمتشسية الب
حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة"الفجػة بيغ االباء ك االبشاء "،جسعية شباب الدػرباف كالثقافة ،مخكد -  ٗ٘٘

 .ٕٕٔٓ/ٕ/٘اكاديسية الحجػؼ لمتجريب كاالستذارات كالسؤسدة الجكلية لمتشسية البذخية كاالستذارات،
زف الحاتي "،جسعية شباب الدػرباف كالثقافة ،مخكد حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة"تحقيق التػا -  ٘٘٘

 .ٕٕٔٓ/ٔ/٘اكاديسية الحجػؼ لمتجريب كاالستذارات كالسؤسدة الجكلية لمتشسية البذخية كاالستذارات،
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 .ٕٕٔٓ/ٕ/ٕٔحاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة"التفكيكية تصبيقا"،مشرة ايفاد،-  ٙ٘٘
الجكلي االكؿ السحكع"التحجيات التي تػاده السخأة حاصمة عمى شيادة حزػر السؤتسخ العمسي االفتخاضي -  ٚ٘٘

،الحؼ نطسو السشتجػ العالسي لمسخأة كالصفل ، الذيكة ٕٕٔٓ/ٕ/ٕٔ-ٔٔكالصقل في السجتسع العرخؼ"،لمسجة مغ 
 الدػيجية العخاؾية لمجراسات كاكاديسية اثخاء السعخفة .

"،مخكد كخبالء -العخاؽ–التصبيق  حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة "االستجامة الحزخية كافاؽ-  ٛ٘٘
 .ٕٕٔٓ/ٕ/ٕٔلمجراسات كالبحػث في العتبة الحديشية السقجسة ،

 .ٕٕٔٓ/ٕ/ٗٔحاصمة عمى شيادة حزػر في السحاضخة "التخصيط االستخاتيجي الخقسي"،معيج الدالـ ، -  ٜ٘٘
سي لمسخأة كالصفل حاصمة عمى شيادة مذاركة في اعساؿ لجاف السؤتسخ الجكلي االكؿ السحكع لمسشتجػ العال-  ٓٙ٘

 .ٕٕٔٓ/ٕ/ٕٔ-ٔٔ،السشجػ العالسي لمسخأة كالصفل ،الذبكة الدػيجية العخاؾية لمجراسات ،
حاصمة عمى شيادة مذاركة كحزػر في السجكة شافاؽ االستكذافات الشفصية في تصػيخ الحقػؿ -  ٔٙ٘

 .ٕٕٔٓ/ٕ/٘ٔالشفصية"،الجامعة التكشػلػجية ،قدع تكشػلػجيا الشفط،
 .ٕٕٔٓ/ٕ/٘ٔدة مذاركة في السحاضخة "معاييخ تحجيج السذكمة البحثية"،مشرة ايفاد،حاصمة عمى شيا-  ٕٙ٘
حاصمة عمى شيادة مذاركة في كرشة العسل""االصابات الحاصمة عغ شخيق الخصأ في السختبخات"،كمية -  ٖٙ٘

 .ٕٕٔٓ/ٔ/ٗٔالخشيج الجامعة ،مخكد التصػيخ كالتعميع السدتسخ،
الػرشة"صفات االلو عشج اليشػد الحسخ"،جامعة الكػفة ،كمية حاصمة عمى شيادة حزػر كمذاركة في -  ٗٙ٘

 .ٕٕٔٓ/ٕ/ٜٔاالثار،قدع االثار العخاؾية القجيسة،
حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة"الى كل زكجيغ قبل فػات االكاف"،مؤسدة فيشػس لمتشسية -  ٘ٙ٘

 .ٕٕٔٓ/ٕ/ٛٔكالتصػيخ ،اكايسية فيشػس لمتجريب كالخيادة،
حزػر محاضخة"التحفيد االيجابي الى الشجاح"،السشطسة العالسية لمتشسية  حاصمة عمى ىادة-  ٙٙ٘

 .ٕٕٔٓ/ٕ/ٖٓكالدالـ،
حاصمة عمى شيادة حزػر في الشجكة"االعتسادية كالتعميع القائع عمى الشتائج"،اكاديسية الرجاثة الجكلية -  ٚٙ٘

 .ٕٕٔٓ/ٕ/ٜٔلمتأىيل كالتصػيخ،مسمكة الدػيج،
جكة"االلتداـ الجكلي باتباع قػاعج االماف الشػكؼ عشج االستخجاـ الدمسي حاصمة عمى شيادة مذاركة في الش-  ٛٙ٘

 .ٕٕٔٓ/ٕ/ٕٓلمصاقة الشػكية"،شعبة التعميع السدتسخ ،جامعة االماـ جعفخ الرادؽ عميو الدالـ،ديالى،
قدع حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"التفكيخ االيجابي"،السجيخية العامة لمتخبية في محافطة االنبار ،-  ٜٙ٘

 .ٕٕٔٓ/ٕ/ٜٔاالعجاد كالتجريب،
السحاضخة"السشطػرات البيئية في دراسات العمػـ االجتساعية"،مشرة حاصمة عمى شيادة حزػر في -  ٓٚ٘

 .ٕٕٔٓ/ٕ/ٕٓايفاد،
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"كيف نتعامل ايجابيا مع كسائل التػاصل االجتساعي كاالبتعاد عغ -  ٔٚ٘

 .ٕٕٔٓ/ٕ/ٕٔلمخجمات كالتشسية ،كمية التخبية لمعمـػ الرخفة ،جامعة تكخيت، التصخؼ كالعشف"،مؤسدة الغجؽ
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حاصمة عمى شيادة حزػر في السحاضخة"مكانة السخأة العخبية في ميجاف العمػـ:السخأة العالسة -  ٕٚ٘
 .ٕٕٔٓ/ٕ/ٕٔكالسبتكخة"،مشرة ايفاد،

لػقاية مشو"،معيج الدالـ حاصمة عمى شيادة مذمخمة في السحاضخة"فايخكس كػركنا السحػر ككيؽية ا-  ٖٚ٘
 .ٕٕٔٓ/ٕ/ٕٔالعالسي كاكاديسية ركياؿ مػتاؼ الجكلية لمدالـ،

حاصمة عمى شيادة حزػر في السحاضخة"التكشػلػجيا الحجيثة في رفع الشفايات كحاكيات الشفايات الحجيثة -  ٗٚ٘
خاء السعخفة،الذبكة الدػيجية كمجػ انتذارىا في السجيشة"،السشتجػ العالسي لسرادر السياه كمعالجتيا في اكاديسية اث

 .ٕٕٔٓ/ٕ/ٕٓالعخاؾية لمجراسات ،مخكد دراسات الذخؽ االكسط في جامعة لػنج الدػيجية،
حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة"ايجابيتظ سخ نجاحظ"، مؤسدة فيشػس لمتشسية كالتصػيخ -  ٘ٚ٘

 .ٕٕٔٓ/ٕ/ٕ٘،اكايسية فيشػس لمتجريب كالخيادة،
خية في محاقطة نيشػػ"،قدع االثار،جامعة ثركة في الشجكة"اعساؿ تأىيل السػاقع االحاصمة عمى شيادة مذا-  ٙٚ٘

 .ٕٕٔٓ/ٕ/ٕ٘السػصل،كمية االثار،
حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة"الحجخ الرحي كعالقتو بقمق ما بعج الرجمة لالشفاؿ"،السشتجػ -  ٚٚ٘

 .ٕٕٔٓ/ٕ/ٕٙالعالسي لمسخأة كالصفل في اكاديسية اثخاء السعخفة ،
 .ٕٕٔٓ/ٕ/ٕٙصمة عمى شيادة حزػر محاضخة"انتاج االفكار البحثية"،مشرة ايفاد،حا-  ٛٚ٘
"،مخكد االصباح ٕحاصمة عمى شيادة حزػر في الشجكة "ازمة التعميع بيغ سبل االصالح كالتغييخ ج-  ٜٚ٘

 .ٕٕٔٓ/ٕ/ٕٙلمتعميع كالجراسات الحزارية كالدتخاتيجية ،فخندا،
خة"سمػؾ الدخقة كالعشاد لجػ االشفاؿ كشخؽ حاصمة عمى شيادة مذاركة كحزػر في محاض-  ٓٛ٘

 .ٕٕٔٓ/ٕ/ٕٚعالجيا"،اكاديسية الدالـ كاتحاد االخػة كالدالـ العالسي ،
حاصمة عمى شيادة مذاركة في كرشة العسل"تقييع قصاع الشفط العخاقي كاثخه عمى السيدانية "مخكد -  ٔٛ٘

 .ٕٕٔٓ/ٖ/ٔاالستذارات كالبحػث ،جامعة جيياف ،دىػؾ،
شيادة مذاركة في السحاضخة"التغييخ االيجابي"،معيج الدالـ العالسي فخع العخاؽ ،اكاديسية حاصمة عمى -  ٕٛ٘

 .ٕٕٔٓ/ٖ/ٔركياؿ كػتاؼ لمدالـ الجكلية،
جسعية شباب الدػرباف كالثقافة ،مخكد اكاديسية  حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة " ادماف االنتخنت"،-  ٖٛ٘

 .ٕٕٔٓ/ٕ/ٕ٘ة لمتشسية البذخية كاالستذارات،الحجػؼ لمتجريب كاالستذارات كالسؤسدة الجكلي
جسعية شباب الدػرباف كالثقافة  حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة "قخار االصالح ىشج رجل االصالح"،-  ٗٛ٘

 .ٕٕٔٓ/ٕ/ٕٗ،مخكد اكاديسية الحجػؼ لمتجريب كاالستذارات كالسؤسدة الجكلية لمتشسية البذخية كاالستذارات،
السحاضخة"تأخخ المغة عشج االشفاؿ"،جسعية شباب الدػرباف كالثقافة ،مخكد حاصمة عمى شيادة حزػر في -  ٘ٛ٘

 .ٕٕٔٓ/ٕ/ٜٔاكاديسية الحجػؼ لمتجريب كاالستذارات كالسؤسدة الجكلية لمتشسية البذخية كاالستذارات،
حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة"دكر الجامعات في تسكيغ السخأة اجتساعيا"،لجشة شؤكف السخأة كالصفل -  ٙٛ٘

 .ٕٕٔٓ/ٖ/ٚٔطسة الرجاقة الجكلية ،،مش
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حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة "القػاعج الحىبية في المغة العخبية "،معيج الدالـ العالسي -  ٚٛ٘
 .ٕٕٔٓ/ٖ/ٕٓكاكايسية ركياؿ كػتاؼ العالسية لمدالـ،

لبحػث حاصمة عمى شيادة حزػر في محاضخة"االتجاىات الحجيثة في ؾياس صجؽ كثبات االستبانة في ا-  ٛٛ٘
 .ٕٕٔٓ/ٖ/ٕٗالعمسية"،مشرة ايفاد،

حاصمة عمى شيادة مذاركة في محاضخة "لغة الجدج"،معيج الدالـ العالسي كاكاديسية ركياؿ كػتاؼ -  ٜٛ٘
 .ٕٕٔٓ/ٖ/ٕٛالعالسية لمدالـ،

حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة "عيذػا بدالـ"،اكاديسية الدالـ في السانيا كاتحاد االخػة كالدالـ - ٜٓ٘
 .ٕٕٔٓ/ٖ/ٕٚالعالسي،

حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة العمسية"تجديج االمغ الفكخؼ في الذخيعة االسالمية بيغ الشطخية - ٜٔ٘
 .ٕٕٔٓ/ٗ/ٕٔكالػقع"،جامعة بغجاد،كمية التخبية ابغ رشج،

ة في السحاضخة"رتب رمزانظ صح"،معيج الدالـ العالسي ،اكاديسية ركياؿ كحاصمة عمى شيادة مذار - ٕٜ٘
 .ٕٕٔٓ/ٗ/ٔٔمدالـ،كػتاؼ الجكلية ل

حاصمة عمى شيادة مذاركة في محاضخة "تشسية كتصػيخ السيارات العقمية"،مػسدة فيشػس لمتشسية كالتصػيخ - ٖٜ٘
 .ٕٕٔٓ/ٗ/٘ٔ،اكاديسية فيشػس ااتجريب كالخيادة،

حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة" الحكاء العاشفي"،اكاديسية الدالـ في السانيا كاتحاد االخػة كالدالـ - ٜٗ٘
 .ٕٕٔٓ/ٗ/ٓٔسي،العال

حاصمة عمى شيادة مذاركة في االشجكة"التشسية البذخية ثقافة كحزارة"،معيج الدالـ العالسي ،اكاديسية ركياؿ - ٜ٘٘
 .ٕٕٔٓ/ٗ/ٕٚكػياتي،

حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة"االحتياج التجريبي كالعسل السؤسداتي"، معيج الدالـ العالسي -  ٜٙ٘
 .ٕٕٔٓ/ٗ/ٖٓ،اكاديسية ركياؿ كػياتي،

حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"السخجرات كخصخىا عمى الذباب كاساليب الػقاية مشيا"،قدع كقاية -  ٜٚ٘
 .ٕٕٔٓ/٘/ٔالشبات بالتعاكف مع كحجة التعميع السدتسخ ،كمية عمػـ اليشجسة الدراعية،

ؼ ركياؿ حاصمة عمى شيادة حزػر  محاضخة"التشسية البذخية كالسفيػـ كاالىجاؼ"،اكاديسية كػتا-  ٜٛ٘
  ٕٕٔٓ/٘/ٗالعالسية،

حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة"فغ االتكيت كالتعامل الحزارؼ"،مخكد مذػرة لمجراسات - ٜٜ٘
 .ٕٕٔٓ/ٗ،ٙٔكالتشسية،

حاصمة عمى شيادة مذاركة "اسخار الثخاء"،جسعية الدػركباف كالثقافة ،مخكد اكاديسية الحجػؼ لمتجريب -  ٓٓٙ
 .ٕٕٔٓ/ٖ/ٕٛمتشسية البذخية كاالستذارات،كاالستذارات،السؤسدة الجكلية ل

حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة العمسية "الزياـ عشج بعس السمػؾ االشػرييغ في ضػء السرادر -  ٔٓٙ
 .ٕٕٔٓ/ٗ/ٛٔالسدسارية"،جامعة السػصل كمية االثار،
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معة " جا  viral nucleic acid an immunofluorescentحاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"-  ٕٓٙ
/قدع التحميالت السخضية،  . ٕٕٔٓ/ٗ/ٗٔالبرخة /كمية العمـػ

حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة"التسيد في شيخ الخيخ"،جسعية االمارات لمتشسية -  ٖٓٙ
 .ٕٕٔٓ/ٗ/ٕٔاالجتساعية،

حاصمة عمى شيادة حزػر في السحاضخة"التأثيخ الشفدي في تمقي الشز القخاني"،مشتجػ الزاد العخبي -  ٗٓٙ
 .ٕٕٔٓ/ٗ/ٕٕديسية اثخاء السعخفة،،اكا

حاصمة عمى شيادة حزػر في الشجكة "آيات الرياـ بيغ الجراسة الجاللية كالتجاكلية"،مشتجػ الزاد العخبي -  ٘ٓٙ
 .ٕٕٔٓ/ٗ/ٕ٘،اكاديسية اثخاء السعخفة ،مشطسة الرجاقة الجكلية ،الدػيج،

 .ٕٕٔٓ/ٗ،ٕٚؿيح"،مخكد مذػرة ،حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة"فايخكس كػرنا كعسمية التم-  ٙٓٙ
حاصمة عمى شيادة حزػر الشجكة"المدانيات كعالقتيا بشطخية السعخفة"،كمية التخبية لمبشات /جامعة -  ٚٓٙ

 .ٕٕٔٓ/٘/ٙالكػفة/قدع المغة العخبية،
،مخكد -الػاقع كالسعالجة–حاصمة عمى شيادة حزػر في الشجكة"شبابشا بيغ اليػية االسالمية كالتغخيب -  ٛٓٙ

 .ٕٕٔٓ/٘/ٚلمجراسات كالبحػث ،العتبة الحديشية السقجسة ،كخبالء 
 .ٕٕٔٓ/٘/ٖٕحاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"ميارات التػاصل الفعاؿ"،مشرة ايفاد،-  ٜٓٙ
حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة"التعرب الجيشي كاثخه في السجتسع "،معيج الدالـ العالسي ،فخع -  ٓٔٙ

 .ٕٕٔٓ/٘/ٕ٘العخاؽ ،
مى شيادة مذاركة في السحاضخة "كيف تكػف مفاكضا ناجحا "،معيج الدالـ العالسي فخع حاصمة ع-  ٔٔٙ

 ٕٕٔٓ/ٙ/ٔالعخاؽ،
حاصمة عمى شيادة حزػر في الشجكة"شخائق تعؿيع كتصييخ الغحاء كتأثيخاتيا عمى نػعية كسالمة كاشالة -  ٕٔٙ

 .ٕٕٔٓ/٘/ٙٔمجة صالحيتو في ازمشة الػباء"،
ر في السحاضخة"التدامح كالعير السذتخؾ"،اكاديسية الدالـ كاتحاد حاصمة عمى شيادة مذاركة كحزػ -  ٖٔٙ

 ٕٕٔٓ/٘/ٜٕاالخػة كالدالـ العالسي،
 .ٕٕٔٓ/ٙ/ٗحاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة "عسالة االشفاؿ"،اكاديسية ركياؿ لمدالـ العالسي ،-  ٗٔٙ
تػازف حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة"كيف يذتغل جدسشا :ما ىي الصخؽ الحجاث ال-  ٘ٔٙ

 ٕٕٔٓ/ٙ/ٗبجاخمشا"،اكاديسية الحكاء،
حاصمة عمى شيادة حزػر في السحاضخة"الدعخات الحخارية ىي الدعخات الحخارية ما بيغ الحؿيقة -   ٙٔٙ

 ٕٕٔٓ/ٙ/ٚكالججؿ"،اكاديسية الحكاء ،
 حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة" ىل تػجج عالقة بيغ الفصخ االسػد كفايخكس كػركنا؟"،مخكد مذػرة-  ٚٔٙ

 ٕٕٔٓ/ٙ/ٜلمجراسات كالتشسية،
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حاصمة عمى شيادة حزػر في الػرشة" نطاـ الخقابة كالزبط الجاخمي"،شخكة السعارؼ لمتجريب كالتصػيخ -  ٛٔٙ
 .ٕٕٔٓ/ٙ/ٛكتشسية الكػادر البذخية،

حاصمة عمى شيادة مذاركة كحزػر في السحاضخة"كغ قػيا"،اكاديسية الدالـ كاتحاد االخػة كالدالـ -  ٜٔٙ
 .ٕٕٔٓ/ٙ/٘العالسي،

حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة"الحكاءات الستعجدة"،اكاديسية اثخاء السعخفة ،مشطسة الرجاقة الجكلية -  ٕٓٙ
 .ٕٕٔٓ/ٙ/ٚ،الدػيج،

 .ٕٕٔٓ/ٙ/ٔٔحاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة" الفيتاميشات انػاعيا كفػائجىا"،اكاديسية الحكاء ،-  ٕٔٙ
ة" عمع تأثيخ التغحية عمى صحة االنداف مغ خالؿ تعجيل حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخ  -  ٕٕٙ

 .ٕٕٔٓ/ٙ/ٔٔالجيشات"،اكاديسية الحكاء ،
حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة "التفاكض كحل الشداعات"،اكاديسية ركياؿ لمدالـ العالسي -  ٖٕٙ
،ٔ٘/ٙ/ٕٕٓٔ. 

ىيل "،الجسعية العمسية حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"السشرات التعميسية لسؤسدة مايكخك -  ٕٗٙ
 .ٕٕٔٓ،/ٙ/ٗٔتجامة،دلمجراسات التخبػية الس

حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة "صحة نفدية كتكيف"،اكاديسية اثخاء السعخفة ،مشطسة الرجاقة -  ٕ٘ٙ
 .ٕٕٔٓ/ٙ/ٕٔالجكلية،الدػيج،

ديسية اثخاء السعخفة حاصمة عمى شيادة حزػر في االمدية الذعخية لمذاعخ العخاقي احسج الثخكاني، اكا-  ٕٙٙ
 .ٕٕٔٓ/ٙ/ٚٔ،مشطسة الرجاقة الجكلية،الدػيج،

حاصمة عمى شيادة حزػر في السحاضخة العمسية"السخصػشات الفارسية كالصاجيكية كاثخىا في حفع -  ٕٚٙ
التخاث كاليػية"،مخكد ابجاع لمجراسات كتحقيق التخاث الحزارؼ التابع لمجسعية العخاؾية العمسية لمسخصػشات 

 .ٕٕٔٓ/ٙ/ٛٔمع السحكسة الجكلية الجائسة لمتحكيع في تػنذ كمشطسة الرجاقة الجكلية في الدػيج، بالتعاكف 
 ٕٕٔٓ/ٙ/ٛٔحاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة "السخأة عبخ الحزارات"،اكاديسية ركيل لمدالـ،-  ٕٛٙ
،  Cutaneous manifestations of thyroid disordersحاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة "-  ٜٕٙ
 .ٕٕٔٓ/ٙ/ٜٔكاديسية اثخاء السعخفة،مشتجػ العمـػ الرحية  ،مشطسة الرجاقة الجكلية،الدػيج،ا

حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة"السخأة كسغ االمل .... كالتغيخات الفدمجية كالشفدية"، اكاديسية اثخاء  -  ٖٓٙ
 .ٕٕٔٓ/ٙ/ٜٔالسعخفة،مشجػ السخأة كالصفل  ،مشطسة الرجاقة الجكلية،الدػيج،

مة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة "العقج الشفدية"،معيج الدالـ العالسي كاكاديسية ركياؿ السمكية حاص-  ٖٔٙ
  ٕٕٔٓ/ٙ/ٕٕلمدالـ العالسي ،

حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة "تشسية الحات"،شخكة السعارؼ لمتجريب كالتصػيخ كتشسية الكػادر -  ٕٖٙ
 .ٕٕٔٓ/ٙ/ٕٚالبذخية،
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كاكاديسية ركياؿ السمكية لمدالـ العالسي  في الػرشة" بشاء الحات"، حاصمة عمى شيادة مذاركة-  ٖٖٙ
،ٕٜ/ٙ/ٕٕٓٔ 

حاصمة عمى شيادة حزػر في السحاضخة "اشفاؿ اصحاء نفديا كسمػكيا"،السشطة العالسية لمتشسية -  ٖٗٙ
 ٕٕٔٓ/ٙ/ٕٙكالدالـ،

الحفاظ عميو ميؤكلية حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة" بيئتشا بيتشا االجكل بيغ الػاقع كالصسػح ك -  ٖ٘ٙ
 .ٕٕٔٓ/ٙ/ٖٓىيت،–الجسيع"،جامعة االنبار،كمية العمـػ التصبيؿية 

حاصمة عمى شيادة حزػر الشجكة"الية االبجاع بيغ اليشجسة كالذعخ"،مشتجػ الزاد العخبي اكاديسية اثخاء  -  ٖٙٙ
 .ٕٕٔٓ/ٙ/ٖٓالسعخفة ،مشطسة الرجاقة الجكلية ،الدػيج ،

لسحاضخة" كيف نخبي؟االسذ الدميسة لتخبية شفل قػؼ الذخرية"،مشتجػ حاصمة عمى شيادة حزػر في ا-  ٖٚٙ
 . ٕٕٔٓ/ٙ/ٕٙالسخأة كالصفل ،اكاديسية اثخاء السعخفة ،مشطسة الرجاقة الجكلية ،الدػيج،

حاصمة عمى شيادة حزػر في الشجكة العمسية "بعج مائة عاـ...اىسية ثػره العذخيغ التاريخية - ٖٛٙ
 .ٕٕٔٓ/ٙ/ٕٛمجراسات كالبحػث في العتبة الحديتية السقجسة،كاالستخاتيجية"،مخكد كخبالء ل

معيج الدالـ العالسي كاكاديسية  حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة" السخجرات كتأثيخه عمى السجتسع"،-  ٜٖٙ
 ٕٕٔٓ/ٚ/ٕركياؿ السمكية لمدالـ العالسي ،

الرحي "، معيج الدالـ العالسي  حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة "مذاكل السخأة العاممة في السجاؿ-  ٓٗٙ
 ٕٕٔٓ/ٚ/ٙكاكاديسية ركياؿ السمكية لمدالـ العالسي ،

 ٕٕٔٓ/ٚ/ٙمفيػما كتصبيقا "،مشرة ايفاد ،–حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة"البرسة البحثية -  ٔٗٙ
 .ٕٕٔٓ/ٚ/ٚحاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"االبتداز االلكتخكني كمخاشخه"،مشطسة حساة الدالـ،-  ٕٗٙ
ثشائية الػالء كالسػاششة في تذكيل اليػية الػششية مشطػر "حاصمة عمى شيادة حزػر في السحاضخة -  ٖٗٙ

 .ٕٕٔٓ/ٚ/ٖاجتساعي ...ثقافي،اكاديسية اقخاء السعخفة ،مشطسة الرجاقة الجكلية ، الدػيج،
خكد ميج حاصمة عمى شيادة حزػر السحاضخة"مدمة بجر اقجـ تشطيع رياضي تشافدي في التاريخ"،م-  ٗٗٙ

 ٕٕٔٓ/ٙ/ٕٕالحزارات ،
حاصمة عبى شيادة مذاركة كحزػر في السحاضخة"بشاء فخيق العسل"،اكاديسية الدالـ كاتحاد االخػة -  ٘ٗٙ

 .ٕٕٔٓ/ٚ/ٔٔكالدالـ العالسي ،
حاصمة عمى شيادة حزػر كمذاركة في الشجكة"قانػف العشف االسخؼ كتأثيخه عمى الستسع"،كمية التخبية ابغ -  ٙٗٙ

 ٕٕٔٓ/ٕ/ٙٔرشج،
 .ٕٕٔٓ/ٚ/ٗٔحاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"تسكيغ الذباب "،مشطسة حساة الدالـ"،-  ٚٗٙ
حاصمة عمى شيادة حزػر في الشجكة"استخاتيجيات مبتكخة لتقييع الصالب في التعميع اللكتخكني"،اكاديسية -  ٛٗٙ

 .ٕٕٔٓ/ٚ/ٕٕاثخاء السعخفة في مشطسة الرجاقة الجكلية ، الدػيج ،
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مذاركة كحزػر محاضخة"االدماف اسبابو  ...انػاعو"،اكاديسية الدالـ كاتحاد االخػة حاصمة عمى شيادة -  ٜٗٙ
 .ٕٕٔٓ/ٚ/ٚٔكالدالـ العالسي ،

حاصمة عمى شيادة مذاركة كحزػر محاضخة"التخبية مغ الزعف الى القػة"،اكاديسية الدالـ كاتحاد  -  ٓ٘ٙ
 .ٕٕٔٓ/ٚ/ٕٗاالخػة كالدالـ العالسي ،

الجشجر كالسفاـيع ذات العالقة بو"،اكاديسية اثخاء السعخفة ،مشطسة  "لشجكةحاصمة عمى شيادة حزػر في ا- ٔ٘ٙ
 ٕٕٔٓ/ٚ/ٕٗالرجاقة الجكلية ،الدػيج ،

 "covid -19حاصمة عمى شيادة حزػر في السحاضخة"تصػرات ججيجة في تقشية الشانػ في عالج -  ٕ٘ٙ
  ٕٕٔٓ/ٚ/ٜٕاكاديسية اثخاء السعخفة ،مشطسة الرجاقة الجكلية ،الدػيج ،

حاصمة عمى شيادة حزػر في السحاضخة"ريادة االعساؿ"،اكاديسية نيفادا لمتشسية كالتصػيخ االجتساعية -  ٖ٘ٙ
،ٕ٘-ٕٚ/ٚ/ٕٕٓٔ 

اكاديسية  حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة"التغيخات الفديػلػجية اثشاء الحسل كالػالدة ككيؽية الحج مشيا"،- ٗ٘ٙ
 ٕٕٔٓ/ٚ/ٖٔجكلية ،الدػيج ،اثخاء السعخفة ،مشتجػ السخأة كالصفل،مشطسة الرجاقة ال

حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة"اشكاليات السادة المغػية في معجسات االلفاظ القجيسة دراسة -  ٘٘ٙ
 ٕٕٔٓ/ٚ/ٕ٘اكاديسية اثخاء السعخفة ،مشطسة الرجاقة الجكلية ،الدػيج ، تحميمية"،مشتجػ الزاد العخبي ،

مشتجػ الزاد العخبي ، اكاديسية اثخاء  رة"،حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة"المغة العخبية كالحزا-  ٙ٘ٙ
 ٕٕٔٓ/ٚ/ٖٔالسعخفة ،مشطسة الرجاقة الجكلية ،الدػيج ،

حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة"ثقافة العشف لجػ االشفاؿ بالسجارس"، مشتجػ السخأة كالصفل ،  -  ٚ٘ٙ
 ٕٕٔٓ/ٛ/ٕاكاديسية اثخاء السعخفة ،مشطسة الرجاقة الجكلية ،الدػيج ،

يادة حزػر في كرشة العسل"فغ ادارة الػقت"،اكاديسية ركياؿ لمدالـ،معيج حاصمة عمى ش-  ٛ٘ٙ
 ٕٕٔٓ/ٛ/ٗالدالـ،

حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة "حقػؽ السخأة العخبية "،مشرة حساة الدالـ العالسييغ صشاع الدالـ -  ٜ٘ٙ
 ٕٕٔٓ/ٛ/٘لمتجريب كالتعميع كالتػعية كاالستذارات ،

ثية في العخاؽ"،مخكد كخبالء اشجكة"التشسية السدتجامة لمسػاقع التاريخية كالتخ ة عمى شيادة حزػر في المحاص-  ٓٙٙ
 ٕٕٔٓ/ٛ/ٙلمجراسات كالبحػث،

اكاديسية اثخاء  حاصمة عمى شيادة حزػر في السحاضخة"كيؽية اعجاد سيخة ذاتية لسقابمة عسل ناجحة"،-  ٔٙٙ
 ٕٕٔٓ/ٛ/ٚالسعخفة ،مشتجػ السخأة كالصفل،مشطسة الرجاقة الجكلية ،الدػيج ،

حاصمة عمى شيادة حزػر احتفالية افتتاح  كانصالؽ اعساؿ السخكد الجكلي لمجراسات الشفدية كالتخبػية -  ٕٙٙ
 ٕٕٔٓ/ٛ/ٗ،مشطسة الرجاقة الجكلية، الدػيج 

حاصمة عمى شيادة  حزػر الػرشة"ترسيع السبادرات التصػعية كادارتيا ضسغ فعاليات بخنامج ضع -  ٖٙٙ
 ٕٕٔٓ/ٔٔ/ٕ٘ية االىمية الشدائية ،السسمكة العخبية الدعػدية ،برستظ"،لجشة التشسية االجتساع
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حاصمة عمى شيادة مذاركة في الجمدة التجريبية "ميارات تكشػلػجيا السعمػمات كالتراالت كالسيارات -  ٗٙٙ
 ٕٕٔٓ/ٛ/ٛالحياتية"،اتحاد نقابات السجربيغ العخب،

عمى القصاع الدراعي في مرخ"،مشتجػ حاصمة عمى شيادة حزػر في السحاضخة"اثخ التغييخات السشاخية -  ٘ٙٙ
 .ٕٕٔٓ/ٛ/ٛمشطسة الرجاقة الجكلية ،الدػيج، البيئة كالسشاخ ،"، اكاديسية اثخاء السعخفة

"،جامعة الشيخيغ كمية العمـػ ٖٕٓٓحاصمة عمى شيادة حزػر في الشجكة"كاقع حقػؽ االنداف بعج عاـ -  ٙٙٙ
 .ٕٕٔٓ/ٚ/ٜٕالدياسية قدع الشطع الدياسية كالدياسات العامة،

حاصمة عمى شيادة حزػر في السحاضخة "صشاعة الشجاح"،اكاديسية الدالـ كاتحاد االخػة كالدالـ العالسي -  ٚٙٙ
،ٚ/ٛ/ٕٕٓٔ 

حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"الدالـ الشفدي كاالجتساعي في السجتسعات "،معيج الدالـ -  ٛٙٙ
 .ٕٕٔٓ/ٛ/ٜ،اكاديسية ركياؿ كػتاؼ لمدالـ العالسي،

ى شيادة مذاركة في الػرشة "حقػؽ االنداف مغ اجل كخامة االنداف"،مشطسة حساة الدالـ حاصمة عم-  ٜٙٙ
 ٕٕٔٓ/ٛ/ٕٔالعالسييغ كصشاع الدالـ،

حاصمة عمى شيادة حزػر في محاضخة"التأثيخات االجتساعية كالشفدية لتصبيقات الحكاء -  ٓٚٙ
 .ٕٕٔٓ/ٛ/ٔٔاالصصشاعي"،السخكد الجكلي لمجراسات الشفدية كالتخبػية"،

اؼية الكبخػ نحػ مقارية مشيجية عمسية قحاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة"قزايانا الث-  ٔٚٙ
،"ٖٔ/ٛ/ٕٕٓٔ 
 .ٕٕٔٓ/ٛ/ٖٔحاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة""الغيخة بيغ االسباب كالشتائج"،كزارة الذباب،-  ٕٚٙ
اكاديسية البصالة اسبابيا انػاعيا كعالجيا"، حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة"-  ٖٚٙ

 .ٕٕٔٓ/ٛ/ٗٔنيفادا،
حاصمة عمى شيادة حزػر الشجكة "االماـ الحديغ كخصابو االنداني"،مخكد كخبالء لمجراسات -  ٗٚٙ

 .ٕٕٔٓ/ٛ/٘ٔكالبحػث،
حاصمة عمى شيادة حزػر السحاضخة "الذعخ العخبي الشيجيخؼ بيغ التقميج كالتججيج شساؿ نيجيخيا -  ٘ٚٙ

 .ٕٕٔٓ/ٛ/ٙٔاثخاء السعخفة مشطسة الرجاقة الجكلية ،الدػيج،انسػذجا"،مشتجػ الزاد العخبي ،اكاديسية 
قػة التغييخ "،اكاديسية الدالـ في السانيا كاتحاد االخػة كالدالـ حاصمة عمى شيادة حزػر السحاضخة "-  ٙٚٙ

 .ٕٕٔٓ/ٛ/ٗٔالعاممي ،
غ العخب حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"الصاقة االيجابية عشج االنداف"،اتحاد نقابات السجربي-  ٚٚٙ

 .ٕٕٔٓ/ٛ/ٛٔكالسقابة العامة لمسجربيغ العخاقييغ كمؤسدة الحذ الخشجسي،
اكاديسية  حاصمة عمى شيادة حزػر في الشجكة "اليػـ العالسي الحياء ذكخػ ضحايا االرىاب كاجالليع"،-  ٛٚٙ

 .ٕٕٔٓ/ٕٔاثخاء السعخفة ،مشتجػ السخأة كالصفل،،مشطسة الرجاقة الجكلية ،الدػيج،
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يادة  حزػر في الشجكة"سجايا انرار االماـ الحديغ عميو الدالـ،مخكد كخبالء لمجراسات حاصمة عمى ش-  ٜٚٙ
 ٕٕٔٓ/ٛ/ٙٔكالبحػث ،

حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة"الدعادة اسمػب الحياة"،مخكد التجريب االحتخافي ،مشطسة -  ٓٛٙ
 .ٕٕٔٓ/ٛ/ٕٓالرجاقة الجكلية، الدػيج،

ات الدالماالسخؼ كاالجتساعي"،اكاديسية الدالـ في السانيا كاتحاد حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة"آلي-  ٔٛٙ
 ٕٕٔٓ/ٛ/ٕٔاالخػة كالدالـ العالسي ،

اكاديسية اثخاء  حاصمةعمى شيادة حزػر في السحاضخة"كيؽيةزيادة الصاقةااليجابية الفخاد السجتسع"،-  ٕٛٙ
 ٕٕٔٓ/ٛ/ٖٕالسعخفة ،مشتجػ السخأة كالصفل،،مشطسة الرجاقة الجكلية ،الدػيج،

حاصمة عمى شيادة حزػر الحتفالية اؾيست لسشاسبة مخكر عاـ كامل عمى انصالؽ العسل في اكاديسية -  ٖٛٙ
 ٕٕٔٓ/ٛ/ٕٕاثخاء السعخفة ،مشطسة الرجاقة الجكلية ،الدػيج،

حاصمة عمى شيادة مذاركة في  الػرشة"الحمػؿ االبجاعية لحل السذكالت"،معيج الدالـ العالسي كاكاديسية -  ٗٛٙ
 .ٕٕٔٓ/ٛ/ٖٕلمدالـ العالسي، ركياؿ كػتاؼ

 .ٕٕٔٓ/ٛ/ٕٔحاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة"التحميل االحرائي الستقجـ"،مشرة ايفاد،-  ٘ٛٙ
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"العشف االسخؼ في العخاؽ:االسباب كالتجاعيات الشفدية كاالجتساعية -  ٙٛٙ

 .ٕٕٔٓ/ٛ/ٕٗ، كالسجتسعية"،مخكد التعميع السدتسخ ،جامعة الشيخيغ
اكاديسية اثخاء السعخفة  جازية انسػذجا"،ححاصمة عمى شيادة حزػر في السحاضخة"ادب الخحالت،الخحمة ال-  ٚٛٙ

 ٕٕٔٓ/ٛ/ٛ،مشتجػ الزاد العخبي،،مشطسة الرجاقة الجكلية ،الدػيج،
 حاصمة عمى شيادة شكخ كتقجيخ لحزػر محاضخة"ميارات التػاصل الفعاؿ"،اكاديسية نػافح لمتشسية-  ٛٛٙ

 ٕٕٔٓ/ٛ/ٕٗ،كالتجريب الجكلية 
حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة"السحاسبة الحكػمية"،اكاديسية نيفادا لمتشسية كالتصػيخ -  ٜٛٙ

 .ٕٕٔٓ/ٛ/ٕٗاالجتساعية ،
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"الخيادة كركاد االعساؿ كصفاتيع" مشطسة حساة الدالـ العالسيغ -  ٜٓٙ

 ٕٕٔٓ/ٛ/ٕٙصشاع الدالـ،
حاصمة عمى شيادة حزػر في السحاضخة"السخأة الؿيادية"،اكاديسية اثخاء السعخفة ،مشتجػ السخأة كالصفل -  ٜٔٙ
،ٕ٘/ٛ/ٕٕٓٔ. 

حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة "قػة االرادة"،مجسػعة البرخة الؽيحاء االندانية كالثقاؼية -  ٕٜٙ
 .ٕٕٔٓ/ٛ/ٕٙكاالجتساعية ،

ة"التخبية االعالمية كالخقسية كاىسيتيا لمصفل كاالسخة  " اكاديسية اثخاء حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرش-  ٖٜٙ
 .ٕٕٔٓ/ٛ/ٜٕالسعخفة ،مشتجػ السخأة كالصفل ،
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حاصمة عمى شيادة مذاركة كحزػر في محاضخة" كيف تكػف ايجابيا"،اكاديسية الدالـ كاتحاد االخػة -  ٜٗٙ
 .ٕٕٔٓ/ٛ/ٓٔكالدالـ العالسي ،

لمدالـ  ةلسحاضخة"االعجاز العمسي في القخاف الكخيع "،االكاديسية الجكليحاصمة عمى شيادة حزػر في ا-  ٜ٘ٙ
 .ٕٕٔٓ/ٛ/ٖٔكالجفاع عغ حقػؽ االنداف،

حاصمة عمى شيادة حزػر السحاضخة "التحػؿ الخقسي"،االكاديسيةالجكلية لمدالـ كالجفاع عغ حقػؽ -  ٜٙٙ
 ٕٕٔٓ/ٜ/ٕاالنداف،

صشاعة الحب"،مخكد التجريب  االحتخافي،مشطسة حاصمة عمى شيادة حزػر في السحاضخة " كيف تتعمع -  ٜٚٙ
 .ٕٕٔٓ/ٛ/ٖٓالرجاقة  الجكلية،

اكاديسية اثخاء السعخفة ،مشتجػ  حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة"التػحج كالستالزمات ذات العالقة "،-  ٜٛٙ
 ٕٕٔٓ/ٜ/ٗالسخأة كالصفل،مشطسة الرجاقةالجكلية ،

لتشطيع مذاعخ االشفاؿ"،االكاديسية الجكلية لمدالـ  حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة"السيارات االساسية-  ٜٜٙ
 ٕٕٔٓ/ٜ/ٙكالجفاع عغ حقػؽ االنداف،

 .ٕٕٔٓ/ٜ/ٗحاصمة عمى شيادة حزػر في الشجكة"كاقع البحث العمسي في الجامعات كسبل االرتقاء بو"،-  ٓٓٚ
عغ حقػؽ  حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة"اعجاد السجيخ الشاجح،االكاديسية الجكلية لمدالـ كالجفاع-  ٔٓٚ

 .ٕٕٔٓ/ٜ/ٗاالنداف ،
حاصمة عمى شيادة حزػر السحاضخة"تصػيخ الحات كبشاء الذخرية"،اكاديسية ركياؿ السمكية لمدالـ -  ٕٓٚ

 .ٕٕٔٓ/ٜ/ٚكمعيج الدالـ ،
اكاديسية اثخاء السعخفة ،مشتجػ الزاد  حاصمة عمى شيادة حزػر السحاضخة "فغ كتابة القرة"،-  ٖٓٚ

 ٕٕٔٓ/ٛ/ٕٙالعخبي،مشطسة الرجاقةالجكلية ،
 حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة"الكتشػلػجيا الخزخاء كدكرىا في تحقيق التشسية البيئية السدتجامة"،-  ٗٓٚ

 .ٕٕٔٓ/ٜ/ٜاكاديسية اثخاء السعخفة،مشتجػ البيئة كتغيخ السشاخ ،
خفة اكاديسية اثخاء السع حاصمة عمى شيادة حزػر في السحاضخة"مشيج التحميل الجاللي لسفاـيع قخانية"،-  ٘ٓٚ

 ٕٕٔٓ/ٜ/ٙ،مشتجػ الزاد العخبي،مشطسة الرجاقةالجكلية ،
حاصمة عمى شيادة حزػر السحاضخة"الػعي االنتخابي لجػ الجساىيخ االشكاليات كالحمػؿ"،مخكد مذػرة -  ٙٓٚ

 .ٕٕٔٓ/ٜ/ٕٔلمجراسات كالتشسية،
التجريب  ابياتو كسمبياتو"،مخكدجحاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة"التعميع االلكتخكني اي-  ٚٓٚ

 .ٕٕٔٓ/ٜ/ٔٔاالحتخافي،
حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة " خمق هللا تعالى االنداف"،االكاديسية الجكلية لمدالـ كالجفاع عغ -  ٛٓٚ

 .ٕٕٔٓ/ٜ/ٖٔحقػؼ االنداف،
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الشتاج الفكخؼ  قحاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة "دكرالشذخ الحكػمية كاالىمية كدكرىا في تدػي-  ٜٓٚ
 .ٕٕٔٓ/ٜ/ٛلتعميع السدتسخ ،جامعة بغجاد،لمباحثيغ"،مخكد ا

حاصمة عمى شيادة حزػر في السحاضخة"ما بيغ الخبخ االعالمي كافاؽ التشسية السدتجامة"،السخكد الجكلي -  ٓٔٚ
 .ٕٕٔٓ/ٜ/ٓٔلالعالـ كالتشسية السدتجامة،

حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة"ادارة الػقت"،االكاديسية الجكلية كالجفاع عغ حقػؽ -  ٔٔٚ
 .ٕٕٔٓ/ٜ/ٔٔف،االندا

حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة "تشسية الذخرية كتصػيخىا"،االكاديسية الجكلية لمدالـ كالجفاع عغ -  ٕٔٚ
 .ٕٕٔٓ/ٜ/ٛٔحقػؽ االنداف،

حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة"التذفيخ كفظ التذفيخ"، االكاديسية الجكلية لمدالـ كالجفاع عغ حقػؽ  -  ٖٔٚ
 .ٕٕٔٓ/ٜ/ٜٔاالنداف،

يادة مذاركة في الػرشة "بشاء كتصػيخ الحات"،مشطسة حساه الدالـ العالسيغ صشاع حاصمة عمى ش-  ٗٔٚ
 .ٕٕٔٓ/ٜ/ٕٓالدالـ،

االكاديسية الجكلية لمدالـ  حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة"السذاكل الدكجية بيغ االباء كاالبشاء"،-  ٘ٔٚ
 .ٕٕٔٓ/ٜ/ٕٓكالجفاع عغ حقػؽ االنداف،

ة"الػعي في مذاىجة السحتػػ "،اكاديسية نػافح لمتشسية كالتجريب حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخ -  ٙٔٚ
 ٕٕٔٓ/ٜ/٘ٔالجكلية ،

االكاديسية الجكلية لمدالـ كالجفاع عغ  حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة"تصػيخ الحات كالثقة بالشفذ "،-  ٚٔٚ
 .ٕٕٔٓ/ٜ/ٕٔحقػؽ االنداف،

لالبشاء"،اكاديسية ركياؿ لمدالـ العالسي حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة "اساس التخبية الدميسة -  ٛٔٚ
،ٕٔ/ٜ/ٕٕٓٔ 

مشطسة حساه  حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة التجريبية"حقػؽ االنداف بيغ الساضي كالحاضخ،-  ٜٔٚ
 .ٕٕٔٓ/ٜ/ٜٕالدالـ العالسيغ صشاع الدالـ ،

،مؤسدة ٕٕٔٓ/ٓٔ/ٔحاصمة عمى شيادة مذاركة في محاضخة"ثػرة السعمػمات ايجابياتيا كسمبياتيا"،-  ٕٓٚ
 الخؤػ لمتعميع كالتشسية السدتجامة.

كيف التعامل ك حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة"الفخؽ بيغ السخاىقة عشج الصفل الصبيعي كشفل التػحج -  ٕٔٚ
 .ٕٕٔٓ/ٓٔ/ٖمرخ لمدالـ كالتشسية، لمع السذكالت التي تػاجو السخاىقيغ كاسخىع"،السمتقى الجكلي لدفخاء عاج

اركة في الػرشة"تسكيغ الذباب كالتأىيل لدػؽ العسل "،السشطسة الجكلية حاصمة عمى شيادة مذ-  ٕٕٚ
 . ٕٕٔٓ/ٓٔ/٘لمدالـ،

اع عغ حقػؽ فحاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة "السذاكل الدكجية"،االكاديسية الجكلية لمدالـ كالج-  ٖٕٚ
 .ٕٕٔٓ/ٓٔ/ٙاالنداف،
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خاء السعخفة ،مشطسة ث"،اكاديسية احاصمة عمى شيادة حزػر في الػرشة"العادات العذخ لمذخرية الشاجحة-  ٕٗٚ
 ٕٕٔٓ/ٓٔ/ٙالرجاقة الجكلية ،الدػيج،مشتجػ السخأة كالصفل،

 .ٕٕٔٓ/ٓٔ/ٙ-ٗحاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة "كػرس المغة الفخندية"،اكاديسية نيفادا ،-  ٕ٘ٚ
حاصمة عمى شيادة حزػر في بخنامج "ميارات الحياة ،اكاديسية ركياؿ كمعيج الدالـ -  ٕٙٚ

 .ٕٕٔٓ/ٓٔ/ٙلسي،العا
 .ٕٕٔٓ/ٓٔ/ٜمعيج الدالـ العالسي،  حاصمة  عمى شيادة حزػر في الػرشة"التشسية البذخية"،-  ٕٚٚ
مشطسة حساة الدالـ  العالسيغ صشاع  حاصمة عمى شيادة حزػر الػرشة"العسل التصػعي"،-  ٕٛٚ

 .ٕٕٔٓ/ٓٔ/ٛالدالـ،
التغيخات السشاخية "،اكاديسية اثخاء  حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة"تجىػر التشػع البيػلػجي في اشار-  ٜٕٚ

 ٕٕٔٓ/ٓٔ/ٚالسعخفة ،مشطسة الرجاقة الجكلية،الدػيج،مشتجػ البيئة كتغيخ السشاخ،
-ٛحاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة "كيف تربح قائجا "،االكاديسية العخبية لتشسية السػارد البذخية ،-  ٖٓٚ

ٔٓ/ٔٓ/ٕٕٓٔ . 
جاللة"،اكاديسية اثخاء السعخفة ،مشتجػ الزاد العخبي،مشطسة حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة "المغة كال-  ٖٔٚ

 .ٕٕٔٓ/ٓٔ/ٓٔالراقة الجكلية ، الدػيج،
التذفيخ كفظ التذفيخ "،االكاديسية الجكلية لمدالـ –حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة "امغ السعمػمات -  ٕٖٚ

 .ٕٕٔٓ/ٓٔ/ٓٔكالجفاع عغ حقػؽ االنداف،
ات التػاصل مع االبشاء "،اكاديسية الدالـ في السانيا،اتحاد حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة"ميار -  ٖٖٚ

 ٕٕٔٓ/ٓٔ/ٜاالخػة كالدالـ العالسي ،
حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة "اسباب السمل الدكاجي بيغ الدكجيغ"،االكاديسية الجكلية لمدالـ -  ٖٗٚ

 .ٕٕٔٓ/ٓٔ/ٔٔكالجفاع عغ حقػؽ االنداف،
خػاشخ"،االكاديسية الجكلية لمدالـ كالجفاع عغ حقػؽ حاصمة عمى شيادة حزػر في محاضخة"جبخ ال-  ٖ٘ٚ

 .ٕٕٔٓ/ٓٔ/٘ٔاالنداف،
حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة"التأىيل التخاشبي الشفاؿ التػحج"،االكاديسية العخبية لتشسية السػارد -  ٖٙٚ

 .ٕٕٔٓ/ٓٔ/٘ٔالبذخية،
ػيخ "لغة الجدج"،اكاديسية نيفادا لمتشسية كالتص محاضخة حاصمة عمى شيادة حزػر-  ٖٚٚ

 .ٕٕٔٓ/ٓٔ/ٙٔاالجتساعية،
ميارات االتراؿ "،االكاديسية العخبية الجكلية لمثقافة  محاضخة حاصمة عمى شيادة حزػر-  ٖٛٚ

 .ٕٕٔٓ/ٓٔ/ٙٔكالدالـ،
اديسية نيخ السعخفة الجكلية لمتجلخيب كحاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة"اخصاء التفكيخ"،ا-  ٜٖٚ

 .ٕٕٔٓ/ٓٔ/ٗٔكالتصػيخ،
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مشطسة حساة الدالـ  العالسيغ صشاع  الػرشة"تسكيغ السخأة"،حاصمة عمى شيادة حزػر -  ٓٗٚ
 .ٕٕٔٓ/ٓٔ/ٜٔالدالـ،

االكاديسية العخبية الجكلية لمثقافة  حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة"ميارات االتراؿ "،-  ٔٗٚ
 .ٕٕٔٓ/ٓٔ/ٜٔكالدالـ،

ػذجي حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"تدػيق الحات"،مشتجػ شباب كرياضة حي الشرخ الشس-  ٕٗٚ
،ٜٔ/ٔٓ/ٕٕٓٔ. 

حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة"السخحمة السمكية"،االكاديسية العخبية لتشسية السػارد -  ٖٗٚ
 .ٕٕٔٓ/ٓٔ/ٜٔالبذخية،

حاصمة عمى شيادة حزػر في السحاضخة "االدارة التكشػلػجية"،اكاديسية اثخاء السعخفة ،مشتجػ االدارة -  ٗٗٚ
 .ٕٕٔٓ/ٓٔ/ٕٓكالتشسية السدتجامة،مشطسة الرجاقة الجكلية،

االكاديسية الجكلية لمدالـ كالجفاع عغ حقػؽ  حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة "تيادكا تحابػا"،-  ٘ٗٚ
 .ٕٕٔٓ/ٓٔ/ٕٔاالنداف،

االكاديسية العخبية لتشسية السػارد  حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة " ىجخة العقػؿ العخبية"،-  ٙٗٚ
 .ٕٕٔٓ/ٓٔ/ٕٕالبذخية،

ة "دكر السؤسدات البحثية في رسع سياسة االمغ الديبخاني في حاصمة عمى شيادة حزػر الشجك -  ٚٗٚ
 ٕٕٔٓ/ٓٔ/ٖٔالعخاؽ،السكتبة السخكدية ،جامعة القادسية ،

االكاديسية الجكلية لمدالـ كالجفاع عغ حقػؽ ، حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة" لغة الجدج"-  ٛٗٚ
 .ٕٕٔٓ/ٓٔ/ٖٕاالنداف،

اكاديسية اثخاء السعخفة  لسكتبي كشخؽ الػقاية"،حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة"مخاشخ العسل ا-  ٜٗٚ
 .ٕٕٔٓ/ٓٔ/ٖٕ،مشتجػ االدارة كالتشسية السدتجامة،مشطسة الرجاقة الجكلية،

االكاديسية الجكلية لمدالـ كالجفاع عغ حقػؽ  حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة "االدماف"،-  ٓ٘ٚ
 .ٕٕٔٓ/ٓٔ/ٕٗاالنداف،

خاصة"،اكاديسية نيفادا لمتشسية كالتصػيخ حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة"التخبية ال-  ٔ٘ٚ
 ٕٕٔٓ/ٓٔ/ٖٕاالجتساعية،

حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة"اضصخاب التػحج"،اكاديسية الدالـ في السانيا كاتحاد االخػة كالدالـ -  ٕ٘ٚ
 .ٕٕٔٓ/ٓٔ/ٜٔالعالسي ،

ع عغ حقػؽ االكاديسية الجكلية لمدالـ كالجفا "،ٕحاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة "الثقة بالشفذ -  ٖ٘ٚ
 ٕٕٔٓ/ٓٔ/ٕٙاالنداف،

حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة "مفاتيح الحياة كقػانيشيا الصاؾية"،اكاديسية الدالـ في السانيا كاتحاد -  ٗ٘ٚ
 ٕٕٔٓ/ٓٔ/ٕٔاالخػة كالدالـ العالسي،
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حاصمة عمى شيادة حزػر كمذخكة في السحاضخة"كمدػالت تخبػية"،اكاديسية نيخ السعخفة الجكلية لمتجريب -  ٘٘ٚ
 ٕٕٔٓ/ٓٔ/ٕٗكالتصػيخ ،

مذاركة قي الػرشة "الشذخ في مجالت عالية الخصانة في كالرفيت"،جياز االشخاؼ كالتقػيع العمسي ،كزراة -  ٙ٘ٚ
 ٕٕٔٓ/ٛ/ٖٔ-٘ٔالتعميع العالي،

يكمية الجامعات -  ٚ٘ٚ حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة "كتابة الخسائل كاالشاريح بأسمػب ـك
 ٕٕٔٓ/ٓٔ/ٜٕالي كالبحث العمسي ،جياز االشخاؼ كالتقػيسالعمسي،الخصيشة"،كزارة التعميع الع

حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة "التخصيط االستخاتيجي الخقسي"االكاديسية العخبية لتشسية السػارد -  ٛ٘ٚ
 ٕٕٔٓ/ٓٔ/ٜٕالبذخية،

ة حاصمة عمى شيادة مذاركة كحزػر محاضخة"مبادرة الحداب الحىشي"،اكاديسية نيخ السعخفة الجكلي-  ٜ٘ٚ
 .ٕٕٔٓ/ٓٔ/ٕٙلمتجريب كالتصػيخ،

االكاديسية الجكلية لمدالـ كالجفاع  حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة" خصػرة االدمغ عمى السجتسع"،-  ٓٙٚ
 ٕٕٔٓ/ٓٔ/ٖٓعغ حقػؽ االنداف،

حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة "الخجل كشخؽ الػقاية مشو"، االكاديسية الجكلية لمدالـ كالجفاع عغ -  ٔٙٚ
 ٕٕٔٓ/ٓٔ/ٖٔحقػؽ االنداف،

حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة"فشػف االتراؿ"،اكاديسية الدالـ في السانيا كاتحاد االخػة كالدالـ -  ٕٙٚ
 ٕٕٔٓ/ٓٔ/ٖٓالعالسي ،

االكاديسية الجكلية لمدالـ كالجفاع عغ حقػؽ  حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة"مػاجية الجسيػر"،-  ٖٙٚ
 .ٕٕٔٓ/ٔٔ/ٔاالنداف،

  The Qualityرشة"حاصمة عمى شيادة حزػر ك -  ٗٙٚ
ٚٙ٘ of Educational Services Is In Harmony With The E-learning 

Experience،Consulting & Research Center at Cihan University – Duhok،ٔ٘/ٔٓ/ٕٕٓٔ. 
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة"السخأة السعيمة "،فخيق ليغ لمتشسية كاالغاثة،كزرارة الذباب -  ٙٙٚ

 .ٕٕٔٓ/ ٔٔ/ٕكالخياضة،
حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة"قػانيغ العقل كتشسية االبجاع"،السشرة الفكخية لمتجريب -  ٚٙٚ

 .ٕٕٔٓ/ٔٔ/ٕكالتأىيل،اكاديسية الػحجة العخبية لمتجريب كالجراسات السيشية،
باء حاصمة عمى شيادة حزػر كمذاركة كشكخ كتقجيخ لحزػر فقخات كفعاليات مػسع نتسيد"ممتقى االد-  ٛٙٚ

 .ٕٕٔٓ/ٔٔ/ٔكالذعخاء"،اكاديسية نػافح لمتشسية كالتجريب الجكلية،
   حاصمة عمى شيادة حزػر مؤتسخ كمية االسخاء الجامعة الجكلي الثاني لمعمػـ الرخفة كاالندانية  " -  ٜٙٚ

 .ٕٕٔٓ/ ٔٔ/ٗ-ٖلمسجة 
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العالسيغ صشاع حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة " تصػيخ الحات كالثقة بالشفذ"مشطسة حساة الدالـ -  ٓٚٚ
 ٕٕٔٓ/ٔٔ/ٖالدالـ،

               الفغ السعسارؼ في العرخ الحجيثحاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة"زىا حجيج زىػة -  ٔٚٚ
 .ٕٕٔٓ/ٔٔ/ٗ، مشطسة الرجاقة الجكلية ،الدػيج     ، ،مشتجػ الزاد العخبيديسية اثخاء السعخفةا"،اك

ية بيغ مػافقة السخيس كذكيخ..اشكالية شبية كاقعية حاصمة عمى شيادة حزػر الشجكة"العسميات الجخاح-  ٕٚٚ
 .ٕٕٔٓ/ٔٔ/ٖسمػكية اجتساعية "،جامعة كخكػؾ كمية االداب ،

حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة"شاقة االلػاف كتفديخىا في عمع الشفذ"،االكاديسية العالسية لمتجريب -  ٖٚٚ
 .ٕٕٔٓ/ٔٔ/ٗكتشسية القجرات،

اسيات االعالـ كالترػيخ الفػتػغخافي ،السشطسة لبجكلية لمدالـ حاصمة عمى شيادة  حزػر محاضخة "اس-  ٗٚٚ
،ٗ/ٔٔ/ٕٕٓٔ 

حاصمة عمى شيادة مذاركة في مؤتسخ كمية االسخاء الجامعة الجكلي الثاني لمعمـػ الرخفة كاالندانية  "    -    ٘ٚٚ
 .ٕٕٔٓ/ ٔٔ/ٗ-ٖلمسجة 

-ٗمتجريب كالتأىيل،حاصمة عمى شيادة مذاركة في محاضخة"مشيج كايدف "،السشرة الفكخية ل-  ٙٚٚ
٘/ٔٔ/ٕٕٓٔ. 
اكاديسية اثخاء السعخفة ،مشطسة الرجاقة  حاصمة عمى شيادة حزػر السحاضخة"االدب الجدائخؼ "،-  ٚٚٚ

 ٕٕٔٓ/ٔٔ/ٛالجكلية،الدػيج،مشتجػ الزاد العخبي،
"،مخكد كخبالء لمجراسات -نقج كتحميل–حاصمة عمى شيادة حزػر الشجكة"مقتخح قانػف العشف االسخؼ -  ٛٚٚ

 .ٕٕٔٓ/ٔٔ/ٛػث،كالبح
اكاديسية اثخاء السعخفة ،مشطسة  حاصمة عمى شيادة حزػر الحمقة الحػارية " السخأة كالثقافة السجتسعية"،-  ٜٚٚ

 ٕٕٔٓ/ٔٔ/ٜالرجاقة الجكلية،الدػيج،مشتجػ السخأة كالصفل،
شسية حة االنداف"،مشطسة نيفادا لمتصحاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة "القيػة ..اىسيتيا كتأثيخىا عمى -  ٓٛٚ

 .ٕٕٔٓ/ٔٔ/ٜكالتجريب كاالستذارات،
حاصمة عمى شيادة حزػر كمذاركة في السحاضخة"حقػؽ السخأة"،مخكد العالسية لمتجريب كتشسية القجرات -  ٔٛٚ
،ٕٔ/ٔٔ/ٕٕٓٔ. 

حاصمة عمى شيادة حزػر كرشة "مقبخة اكر السمكية رمػز كمجيػرات السمكة الدػمخية شبعاد -  ٕٛٚ
 ٕٕٔٓ/ٔٔ/ٓٔي لمبحػث كالجراسات في جامعة فكتػريا في السسمكة الستحجة ،ككصيفاتيا"،مخكد فكتػريا العالس

 حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة"الترانيف العالسية لمسجالت العمسية كاىع اساليب تحقيق شخكشيا"،-  ٖٛٚ
 ٕٕٔٓ/ٔٔ/ٖٔاكاديسية اثخاء السعخفة ،مشطسة الرجاقة الجكلية،الدػيج،مشتجػ الزاد العخبي،

"العشف  االسخؼ اسبابو كعالجو في مشطػر الذخيعة كالقانػف"،مؤسدة  ةادة حزػر الشجك حاصمة عمى شي -  ٗٛٚ
 ٕٕٔٓ/ٔٔ/ٖٔمشارة لمتشسية كالتعميع كجسعية السخصج لحقػؽ االنداف، كمية الحقػؽ جامعة تكخيت، 
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حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة "ادماف االنتخنيت"،االكاديسية الجكلية لمدالـ كالجفاع عغ حقػؽ -  ٘ٛٚ
 .ٕٕٔٓ/ٔٔ/ٖٔاالنداف،

االكاديسية  حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة"كيف تداعج شفمظ عمى التخمز مغ العادات الديئة "،-  ٙٛٚ
 .ٕٕٔٓ/ٔٔ/٘ٔالجكلية لمدالـ كالجفاع عغ حقػؽ االنداف،

االكاديسية الجكلية لمدالـ كالجفاع عغ حقػؽ  حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة"تصػيخ الحات كالعادات"،-  ٚٛٚ
 .ٕٕٔٓ/ٔٔ/٘ٔنداف،اال
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة االلكتخكنية "العمػـ التخبػية ،مجاالتيا ،اىجافيا ،استخاتيجيات حجيثة -  ٛٛٚ

 .ٕٕٔٓ/ٔٔ/٘ٔفي تجريديا "،جامعة ديالى مخكد التعميع السدتسخ،
يسية نيفادا حاصمة عمى شيادة حزػر كمذاركة في السحاضخة"ما ىػ الغزب ؟بحث كدراسة مكثفة"،اكاد-  ٜٛٚ

 ٕٕٔٓ/ٔٔ/ٚٔ-٘ٔلمتشسية كالتجريب كاالستذارات،
حاصمة عمى درع لحزػر محاضخة "فػائج االعذاب"، االكاديسية الجكلية لمدالـ كالجفاع عغ حقػؽ -  ٜٓٚ

 .ٕٕٔٓ/ٔٔ/ٚٔاالنداف،
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة "اسخار الرػـ كفػائجه الرحية"،مؤسدة الخؤػ لمتعميع كالتشسية -  ٜٔٚ

 .ٕٕٔٓ/ٔٔ/ٜٔالسدتجامة،
حاصمة عمى شيادة حزػر الػرشة "ادكات نذخ االبحاث العمسية"قدع االبحاث في مؤشخ -  ٕٜٚ

 .ٕٕٔٓ/ٔٔ/ٛٔعسخاف،
حاصمة عمى شيادة حزػر في الػرشة"التقييع الدشػؼ الداء التجريدييغ بالجامعات كالكميات ما بيغ الػاقع -  ٖٜٚ

 .ٕٕٔٓ/ٔٔ/ٛٔ،كمية شب االسشاف،كالصسػح كجػدة العسمية "،الجامعة العخاؾية 
حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة"انساط الذخرية كشخؽ التعامل معيا"،اكاديسية صشاع الشجاح -  ٜٗٚ

 ٕٕٔٓ/ٔٔ/ٜٔكتصػيخ الحات لمتشسية البذخية،
عخفة حاصمة عمى شيادة حزػر احتفالية اليػـ العالسي لمصفػلة"بأشفالشا نبشي مدتقبمشا"،اكاديسية اثخاء الس-  ٜ٘ٚ

 .ٕٕٔٓ/ٔٔ/ٕٔ-ٕٓؼ مشطسة الرجاقة الجكلية ، الدػيج،
حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة"قانػف الجحب"، اكاديسية صشاع الشجاح كتصػيخ الحات لمتشسية -  ٜٙٚ

 ٕٕٔٓ/ٔٔ/ٕٓالبذخية،
االكاديسية الجكلية لمدالـ كالجفاع عغ حقػؽ  حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة "مفاـيع التخبية"،-  ٜٚٚ
 .ٕٕٔٓ/ٔٔ/ٕٓالنداف،ا

لمدالـ كالخابصة العالسية لالبجاع  IEPحاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"فغ ادارة االسخة "،معيج -  ٜٛٚ
،ٕٓ/ٔٔ/ٕٕٓٔ 

حاصمة عمى شيادة حزػر الػرشة"كيف تتفػؽ دراسيا"،السكتبة السخكدية ، التعميع السدتسخ ،مجيخية تخبية -  ٜٜٚ
 .ٕٕٔ/ٔٔ/ٕٔاالنبار،
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مشرة اريج في السؤتسخ"الجكلي التاسع لالتجاىات الحجيثة في  ٜادة مذاركة في السحفل حاصمة عمى شي-  ٓٓٛ
 ٕٕٔٓ/ٔٔ/٘ٔ-ٔٔالعمـػ االندانية كاالجتساعية كالمغػية كاالدبية"،

حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة"حقػؽ الصفل"،اكاديسية سفخاء العمع في الػشغ -  ٔٓٛ
 .ٕٕٔٓ/ٔٔ/ٕٓالعخبي،

،تحت شعار مذاركة في السؤتسخ الجكلي االكؿ لبيئة االىػار كالسدصحات السائية حاصمة عمى شيادة-  ٕٓٛ
، السخكد ابحاث االىػار في  شالحفاظ عمى السدصحات السائية مغ تأثيخ التغيخات البيئية كالتجخالت البذخية"

 .ٕٕٔٓ/ٔٔ/ٛٔ-ٚٔجامعة ذؼ قار لمسجة مغ 
،كمية ٕٕٔٓ/ٕٔ/ٗ العتيق قبل كبعج البعثة الشبػية(،مذاركة في الشجكة العمسة )تاريخ بشاء بيت هللا -  ٖٓٛ

 السأمػف الجامعة .
حاصمة عمى شيادة مذاركة  في الشجكة"الذخيط االبيس"،اكاديسية صشاع الشجاح كتصػيخ الحات لمتشسية -    ٗٓٛ
،ٛ/ٕٔ/ٕٕٓٔ. 

حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة "التػحج"،االكاديسية العالسية لمتجريب كتشسية -  ٘ٓٛ
 .ٕٕٔٓ/ٕٔ/ٚلقجرات،ا

االكاديسية الجكلية لمدالـ كالجفاع عغ حقػؽ  حاصمة عمى شيادة حزػر السحاضخة"التشسخ"،-  ٙٓٛ
 .ٕٕٔٓ/ٕٔ/ٗٔاالنداف،

حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة"كيف تكػف شخرا ايجابيا"،اكاديسية صشاع الشجاح كتصػيخ -  ٚٓٛ
 ٕٕٔٓ/ٕٔ/ٙٔالحات لمتشسية البذخية،

ادة حزػر في الشجكة "عمع البياف :قخاءة حجاجية"،جامعة كخكػؾ،كمية االداب حاصمة عمى شي-  ٛٓٛ
،ٔٙ/ٕٔ/ٕٕٓٔ. 

حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"مؤشخات السجالت العمسية العخاؾية"،كزارة التعميع العالي كالبحث -  ٜٓٛ
 .ٕٕٔٓ/ٕٔ/ٚٔالعمسي ،جياز االشخاؼ كالتقػيع ،

"اعتسادية السجالت العمسية ككيؽية التأكج مغ رصانتيا ،الذؤكف  حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة-  ٓٔٛ
 ٕٕٔٓ/ٔٔ/ٕٕالعمسية ،جامعة بغجاد،

حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة"شخائق التجريذ السعاصخة لمغة العخبية"،مخكد مذػرة لمجراسات -  ٔٔٛ
 .ٕٕٔٓ/ٕٔ/ٜٔكالتشسية ،

 ٕٕٔٓ/ٕٔ/ٜٔد السقتخح البحثي"،مشرة ايفاد،حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة"ميارات اعجا-  ٕٔٛ
الػساشة –حاصمة عمى شيادة حزػر في السحاضخة "اليات العجالة الترالحية لتدػية الشداعات االسخية -  ٖٔٛ

 ٕٕٔٓ/ٔ/ٙٔ،االكاديسية االمخيكية الجكلية لمتعميع العالي كالتجريب ، -نسػذجا
خ اسساعيل الحديشي،اكاديسية اثخاء السعخفة حاصمة عمى شيادة حزػر في االمدية الذعخية مع الذاع-  ٗٔٛ

 .ٕٕٔٓ/ٕٔ/ٖٕ،مشطسة الرجاقة الجكلية ،الدػيج،مشتجػ الزاد العخبي،
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االنكميدؼ في الخميج العخبي في –حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة"مالمح مغ الرخاع البختغالي -  ٘ٔٛ
االندانية ،قدع التاريخ ،الذؤكف العمسية القخف الدابع عذخ السيالدؼ"،جامعة كاسط ،كمية التخبية لمعمػـ 

،ٕٓ/ٕٔ/ٕٕٓٔ 
حاصمة عمى شيادة حزػر في الػرشة"باتجاه تعديد الجػدة العمسية االمتحانية في الجامعات كصػال لمتألق -  ٙٔٛ

اكاديسية اثخاء السعخفة ،مشطسة الرجاقة الجكلية ،الدػيج،مشتجػ االدارة كالتشسية  كالخيادة في التعمع كالتعميع"،
 .ٕٕٔٓ/ٕٔ/ٕٗلسدتجامة ،ا

حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة"مجاالت التخرز في البحث العمسي"،مشرة -  ٚٔٛ
 ٕٕٔٓ/ٕٔ/ٕٗايفاد،

حاصمة عمى شيادة مذاركة في جمدة السمتقى "الصخافة كالذعبية في الذعخ االمػؼ"،السمتقى -  ٛٔٛ
 ٕٕٔٓ/ٕٔ/ٕ٘الثقافي،

خات الدػشياؿ ميجيا عمى الفخد كالسجتسع"،اكاديسية صشاع حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة"تأثي-  ٜٔٛ
 .ٕٕٔٓ/ٕٔ/ٕٙالشجاح كتصػيخ الحات لمتشسية البذخية،

السؤتسخ الجكلي الثاني لتكشػلػجيا السعمػمات كتعديد التعمع اإللكتخكني كالتصبيقات حاصمة شيادة حزػر -  ٕٓٛ
عة العمػـ كالتكشمػجيا ، بخعايِة قدع العخاؽ جام -ُكمية بغجاد اإلقترادية  -اأُلخخػ ، قدع عمػـ الحاسػب 

IEEE ،28-29  بغجاد . -، العخاؽ  ٕٕٔٓكانػف األكؿ 
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة"تسكيغ السخأة بيغ الػاقع كالتحجيات كالخؤػ السدتقبيمة،كمية التخبية  -  ٕٔٛ

 ٕٕٔٓ/ٕٔ/ٜٕاالساسية /جامعة كاسط،قدع رياض االشفاؿ،
 .ٕٕٔٓدة عزػ المجشة العمسية لمسخكد االكاديسي في ماليديا ،حاصمة عمى شيا-  ٕٕٛ
حاصمة عمى شيادة حزػر السحاضخة"االخصار التي تػاجو المغة العخبية في ضل التحجيات  -  ٖٕٛ

 .ٕٕٔٓ/ٕٔ/ٖٓالخاىشة"،اكاديسية اثخاء السعخفة،مشتجػ الزاد العخبي،
جسعية العخاؾية العمسية لمسخصػشات بالتعاكف حاصمة عمى شيادة حزػر السحاضخة العمسية التي اقامتيا ال-  ٕٗٛ

مع مخكد ابجاع لمجراسات كتحقيق التخاث الحزارؼ تحت عشػاف" قػاعج تحقيق السخصػط العخبي كالذخكط الػاجب 
تػافخىا في السحقق" التي القاىا االستاذ السداعج الجكتػر احسج كخيع دمحم مغ كمية االماـ االعطع الجامعة يػـ 

 . ٕٕٔٓ/  ٕٔ/  ٖٓدؼ الخسيذ السرا
حاصمة عمى شيادة حزػر السحاضخة"جخيسة االعتجاء المفطي ضج السخأة"،السشتجػ العخبي لجراسات السخأة -  ٕ٘ٛ

 . ٕٕٕٓ/ٔ/ٕكالتجريب،
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"اعتسادية السجالت العمسية ككيؽية التأكج مغ رصانتيا"،جامعة -  ٕٙٛ

 ٕٕٔٓ/ٔٔ/ٕٕبغجاد/قدع الدؤكف العمسية /
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"أليات الحساية القانػنية لحق االنداف في الحياة اثشاء حالة -  ٕٚٛ

 .ٕٕٕٓ/ٔ/٘الصػارغ"،جامعة اشػر /مخكد التعميع السدتسخ /جامعة الشيخيغ،
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ة عمى شيادة حزػر في الػرشة "مفيػـ االزمة كانػاعيا كمخاحميا"،كمية التخبية ابغ محاص -  ٕٛٛ
 .ٕٕٔٓ/ٓٔ/ٕٛرشج،

 .ٕٕٕٓ/ٔ/ٖحاصمة عمى شيادة  مذاركة في الشجكة"الحزارة االسالمية كتأثيخىا في السجتسع االفخيقي "،-  ٜٕٛ
حاصمة عمى شيادة حزػر في الشجكة"السكتبات كالبحث العمسي"،مخكد كخبالء لمجراسات كالبحػث ،العتبة -  ٖٓٛ

 ٕٕٕٓ/ٔ/٘الحديشية  السقجسة،
لػرشة "بشظ السعمػمات كارشفة الخسائل كاالشاريح الجامعية في العخاؽ حاصمة عمى شيادة مذاركة في ا-  ٖٔٛ

 .ٕٕٔٓ/ٕٔ/ٜٔاختراص التاريخ انسػذجا كمية التخبية ابغ رشج ،قدع التاريخ،
مذاركة في الشجكة "دكر السؤسدات العمسية كالثقاؼية في نذخ االضاليل الفكخية عغ التاريخ العخبي"،كمية -    ٕٖٛ

 ٕٕٔٓ/ٕٔ/ٜٕالسأمػف الجامعة،
حاصمة عمى شيادة حزػر السحاضخة"الحكاء العاشفي"،االكاديسية الجكلية لمدالـ كالجفاع عغ حقػؽ -  ٖٖٛ

 .ٕٕٕٓ/ٔ/ٔٔاالنداف"،
 Scientific Research ... Between Reality and“حاصمة عمى شيادة حزػر الشجكة -  ٖٗٛ

Ambition”that held online by Biotechnology Research Center /Al-Nahrain 
University,Baghdad/Iraq,12th January 2022 

حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة"تقييع االداء الدشيفي"،جامعة كمكامر االىمية ،مخكد التعميع -  ٖ٘ٛ
 ٕٕٕٓ/ٔ/ٔٔااللكتخكني كالسدتسخ،

البذخية حاصمة عمى شيادة حزػر كمذاركة في السحاضخة" امخاض الجـ"،اكاديسية بيت العخكبة لمتشسية  -  ٖٙٛ
 .ٕٕٕٓ/ٔ/٘ٔكالسيشية السدتجامة،

حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة"فاعمية الكػتذشيغ في تحقيق اىجاؼ الباحثيغ"،مشرة -  ٖٚٛ
 ٕٕٕٓ/ٔ/٘ٔايفاد،

حاصمة عمى شيادة حزػر في السحاضخة" مشاعزة العشف ضج السخأة"،االكاديسية االمخيكية الجكلية لمتعميع -  ٖٛٛ
 .ٕٕٕٓ/ٔ/ٖٔالعالي كالتجريبط،

فعالية الشرػص الػششية –حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة"السخجرات الخقسية آفة اجتساعية -  ٜٖٛ
 .ٕٕٕٓ/ٔ/ٗٔكالجكلية"،الجسعية العمسية لمجراسات التخبػية السدتجامة،

حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة"التشطيع الذخعي كالقانػني لدكتج القاصخات"،السشتجػ العخبي -  ٓٗٛ
 .ٕٕٕٓ/ٔ/٘ٔاسات السخأة كالتجريب ،لجر 
العالسي ك اختيار السجالت  scopus حرمة عمى شيادة مذاركة كرشة العسل االلكتخكنية السػسػمة:مػقع-  ٔٗٛ

   ٕٕٕٓ/ٔ/ٓٔالعالسية الخصيشة ،جامعة بغجاد ،مخكد الحاسبة االلكتخكنية ،
( ،جامعة القاسع IVCESعمـػ البيئة )حاصمة عمى شيادة مذاركة في السؤتسخ االفتخاضي الجكلي الثاني ل-  ٕٗٛ

 .ٕٕٔٓ/ٔٔ/ ٙٔ-٘ٔ،بابل ،لمسجة  ،كمية عمـػ البيئةالخزخاء
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-ٕٜٔٔحاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة"الحخكات السعارضة السدمحة كاالنفرالية في ايخاف -  ٖٗٛ
 ٕٕٕٓ/ٔ/ٖٔ"،كمية السأمػف الجامعة،ٕٜٙٔ

تاريخيا في ادارة االزمات"،كمية التخبية ابغ رشج حاصمة عمى شيادة حزػر كرشة العسل"دكر العالـ -  ٗٗٛ
،ٚ/ٔ/ٕٕٕٓ. 

حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة"عسالة الصفل العخاقي"،السشتجػ العخبي لجراسات السخأة كالتجريب -  ٘ٗٛ
،ٕٕ/ٔ/ٕٕٕٓ 

يغ حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة"القمق االمتحاني ككيؽية معالجتو نفديا"،معيج اعجاد السجرب-  ٙٗٛ
 .ٕٕٕٓ/ٔ/ٕٕالتقشييغ /كحجة االرشاد الشفدي كالتػجيو التخبػؼ ،

حاصمة عمى شيادة مذاركة في السؤتسخ الجكلي العمسي الخابع كالخسدػف"نحػ استخاتيجية كششية الستجامة -  ٚٗٛ
امة الشقابة العك .،مؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية ،اتحاد نقابات السجربيغ العخب ٕٕٕٓ/ٔ/ٕٕالعسل التصػعي"،

 لمسجربيغ العخاقييغ.
 .ٕٕٕٓ/ٔ/ٕٗحاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة"التعميع في زمغ االزمات كالصػارغ"،مشرة اريج،-  ٛٗٛ
حاصمة عمى شيادة مذاركة "مفاـيع كمفخدات الدالمة الحيػية"،الجامعة التقشية الػسصى /السعيج الصبي -  ٜٗٛ

 ٕٕٕٓ/ٔ/ٕٙالتقشي /بغجاد،
في الشجكة العمسية"السخأة كالتعميع"،السشتجػ العخبي لجراسات السخأة كالتجريب  حاصمة عمى شيادة مذاركة-  ٓ٘ٛ

 .ٕٕٕٓ/ٔ/ٜٕكفخيق ىغ التصػعي،
حاصمة عمى شيادة مذاركة "ضاىخة التشسخ دكافعيا كشخؽ معالجتيا"،معيج اعجاد السجربيغ التقشييغ،كحجة -  ٔ٘ٛ

 ٕٕٕٓ/ٔ/ٜٕاالرشاد الشفدي كالتػجيو التخبػؼ،
/ ٕ/ٕدة مذاركة في السؤتسخ االكؿ لمشفط كالغاز،شخكة نػر االفق،كمية العسارة الجامعة ،حاصمة عمى شيا-  ٕ٘ٛ

ٕٕٕٓ 
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة"تػضيف مشيج الجراسات الدابقة كالخؤػ السدتقبمية في مػضػعات -  ٖ٘ٛ

 ٕٕٔٓ/ٔٔ/ٕٗرسائل الساجدتيخ كاشاريح الجكتػراه في التاريخ"/كمية التخبية ابغ رشج،
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة "التجريذ مغ اجل تشسية ميارات التفكيخ"،كمية التخبية ابغ -  ٗ٘ٛ

 ٕٕٕٓ/ٔ/٘ٔرشج،
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة "االدماف االلكتخكني"،مؤسدة الخؤػ لمتعميع كالتشسية -  ٘٘ٛ

 .ٕٕٕٓ/ٕ/ٗالسدتجامة،
ستخجاـ الخاشيء لمسزادات الحيػية"،جسعية السذكاة حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة "مداكػء األ-  ٙ٘ٛ
،٘/ٕ/ٕٕٕٓ 

حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة "الثقة بالشفذ اساس الشجاح"،السشتجػ العخبي لجراسات السخأة -  ٚ٘ٛ
 .ٕٕٕٓ/ٕ/٘كالتجريب،
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،جامعة االماـ حاصمة عمى شيادة مذاركة في كرشة العسل"عمع التجػيج بيغ القػاعج العمسية كاالداء السشغع"-  ٛ٘ٛ
 .ٕٕٕٓ/ٕ/٘جعفخ الرادؽ )ع(،فخع ديالى ،

 .ٕٕٕٓ/ٕ/ٜحاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة"الفخاىيجؼ كمفخداتو السعجسية"،مشرة ايفاد،-  ٜ٘ٛ
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة"الجكر التخبػؼ لمقانػف الجشائي في رعاية االحجاث"،الجسعية العمسية -  ٓٙٛ

 ٕٕٕٓ/ٕ/ٔٔدتجامة بالتعاكف مع كمية الحقػقق جامعة تكخيت،لمجراسات التخبػية الس
 ٕٕٕٓ،ٕ/ٓٔ-ٚحاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة"التجريذ الفعاؿ"اكاديسية نيفادا،-  ٔٙٛ
"فخيق ليغ لمتشسية -رائجات بالد الخافجيغ–حاصمة عمى شيادة حزػر في الشجكة "حػرات ضسغ مبادرة -  ٕٙٛ

 ٕٕٕٓ/ٕ/ٓٔكاالغاثة،
شيادة حزػر الشجكة"االماـ عمي عميو الدالـ "كخصابو االنداني،مخكد كخبالء لمجراسات حاصمة عمى -  ٖٙٛ

 ٕٕٕٓ/ٕ/ٗٔكالبحػث،
–حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة "السشطسات االقترادية االقميسية في تعديد العالقات الثشائية -  ٗٙٛ

 ٕٕٕٓخاء ،كمية التخبية ،،جامعة سام-مشطسة التعاكف االقميسي لمتشسية كالدػؽ االسيػية انسػذجا
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"الذػاخز التاريخية في نيزة مرخ"،كمية التخبية ابغ -  ٘ٙٛ

 .ٕٕٕٓ/ٕ/ٛٔرشج،
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة"اشكالية الدمع االىمي العخبي"ػ،اتحاد السؤرخيغ العخب -  ٙٙٛ
،ٕٗ/ٕ/ٕٕٕٓ 

"السيارات  السيشية كتصػيخ الحات"،اتحاد نقابات السجربيغ حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة -  ٚٙٛ
 ٕٕٕٓ/ٕ/ٖٕالعخب ،مؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية،

حاصمة عمى شيادة حزػر في السؤتسخ الجكلي الثاني " التخاث ثػرة فكخية كثخكة حزارية"،مشرة -  ٛٙٛ
 ٕٕٕٓ/ٕ/ٕٔ-ٕٓكاكاديسية ايفاد ،

ػامل مكافحة التصخؼ كاالرىاب لجػ الذباب في حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"ع-  ٜٙٛ
 ٕٕٕٓ/ٕ/ٕٗالسجتسعات"،جامعة السػصل /كمية العمـػ الدياحية،

اتحاد نقابات  حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة "ادارة الدالمة كالرحة السيشية االمخيكية "،-  ٓٚٛ
 ٕٕٕٓ/ٕ/ٕ٘السجربيغ العخب ،مؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية،

عمى شيادة مذاركة في الػرشة "ـيكمية البحث العمسي كصيغتو االكلية كالشيائية"،كزارة التعميع حاصمة -  ٔٚٛ
 .ٕٕٕٓ/ٕ/ٛٔالعالي كالبحث العمسي ،جياز االشخاؼ كالتقػيع العمسي،

حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"تقشيات نحػ مدتقبل استثسار التكشػلػجيا في التعميع كالتعمع"،مشرة -  ٕٚٛ
 ٕٕٕٓ/ٖ/ٔايفاد ،

حاصمة عمى شيادة حزػر في الشجكة"اساليب حفع القخاف الكخيع باستخجاـ الخخيصة الحىشية كتقشيات -  ٖٚٛ
 .ٕٕٕٓ/ٖ/ٔالجماغ"،مخكد كخبالء لمجراسات كالبحػث ،
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حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة "ادارة الػقت"،اتحاد نقابات السجربيغ العخب كالشقابة العامة -  ٗٚٛ
 ٕٕٕٓ/ٖ/ٖقييغ،لمسجربيغ العخا

عرخ الشبػة انسػذجا=،التعميع -حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة"اثخ الشداء في عمع الخؤػ كاالحالـ-  ٘ٚٛ
 ٕٕٕٓ/ٖ/ٖالسدتسخ ،كمية التخبية لمعمـػ االندانية ،جامعة تكخيت،

كد فكتػريا حاصمة عمى شيادة حزػر في الػرشة"الثخكة الحيػانية كالتشكية السدتجامة"جامعة القجس ،مخ  -  ٙٚٛ
 ٕٕٕٓ/ٖ/ٗالعالسي لمبحػث كالجراسات ،

حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"مرصمحات كمعاييخ البحث العمسي كترشيف السجالت"،كزارة -  ٚٚٛ
 .ٕٕٕٓ/ٖ/ٗالتعميع العالي كالبحث العمسي ،

جربيغ العخب اتحاد نقابات الس حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة"االخالؾيات السيشية كالعسمية "،-  ٛٚٛ
 ٕٕٕٓ/ٖ/٘كالشقابة العامة لمسجربيغ العخاقييغ،

حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة"العادات التدع لمسعمسيغ االكثخ كفاءة"،مشرة ايفادة -  ٜٚٛ
،ٜ/ٖ/ٕٕٕٓ. 

حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة"صياغة الفخضيات كبشاء نسػذج البحث"،مشرة -  ٓٛٛ
 ٕٕٕٓ/ٖ/ٖايفاد،

شيادة مذاركة في الػرشة"نطاـ ادارة الشذاشات العمسية:االىجاؼ كالسيدات"،شعبة السػقع حاصمة عمى -  ٔٛٛ
 ٕٕٕٓ/ٖ/ٜااللكتخكني في جامعة بغجاد،

حاصمة عمى شيادة حزػر في الػرشة "حقػؽ الصفل في العخاؽ بيغ الذخيعة كالقانػف"،كمية التخبية ابغ -  ٕٛٛ
 ٕٕٕٓ/ٕ/ٕٙرشج ،

جكة "الثابت كالستغيخ في اجخاءات الجكلة العخبية االسالمية في مػاجية حاصمة عمى شيادة مذاركة في الش-  ٖٛٛ
 ٕٕٕٓ/ٖ/ٓٔالكػارث"،كمية التخبية ابغ رشج لمعمـػ االندانية ،قدع التاريخ،

حاصمة عمى شيادة حزػر في الػرشة"دكر السخأة كتسكيشيا عمى الرعيج الدياسي كاالقترادؼ في -  ٗٛٛ
 ٕٕٕٓ/ٖ/ٖٔغ رشج لمعمـػ االندانية ،قدع التاريخ،كمية التخبية اب السجتسع العخاقي"،

حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"خصػات تقييع البحػث"،جياز االشخاؼ كالتقػيع ،كزارة التعميع -  ٘ٛٛ
 .ٕٕٕٓ/ٖ/ٛٔالعالي كالبحث العمسي،

زاتو"،قدع حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة "االستاذ الجكتػر عساد عبج الدالـ رؤكؼ سيختو كانجا-  ٙٛٛ
 ٕٕٕٓ/ٖ/ٙٔالتاريخ ،كمية التخبية ابغ رشج ،

اتحاد نقابات السجربيغ  حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة "ادارة الخالفات في محيط العسل "،-  ٚٛٛ
 ٕٕٕٓ/ٖ/ٕٙالعخب كالشقابة العامة لمسجربيغ العخاقييغ،

ء الذخرية االيجابية لمسخأة"،الجامعة حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"اىسية شبكة االنتخنيت في بشا-  ٛٛٛ
 .ٕٕٕٓ/ٕ/ٕٛالتقشية الػسصى،معيج اعجاد السجربيغ التقشييغ،



 

 

 

 

 

 

 

116 

 

حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"نرائح كارشادات عشج كتابة اكؿ بحث عمسي "،جياز االشخاؼ -  ٜٛٛ
 ٕٕٕٓ/ٖ/ٕ٘كالتقػيع العمسي /كزارة التعميع العالي كالبحث العمسي ،

ادة مذاركة في كرشة العسل "جػانب مغ السعتقجات كالصقػس في السجتسع االفخيقي"،كمية حاصمة عمى شي-  ٜٓٛ
 ٕٕٕٓ/ٖ/ٕ٘التخبية ابغ رشج ،

حاصمة عمى شيادة حزػر في الشجكة "دكر السخأة العخاؾية في مػاجية االرىاب كالتصخؼ -  ٜٔٛ
 .ٕٕٕٓ/ٖ/ٜٕالفكخؼ"،

"ػكمية -السخأة العخاؾية انسػذجا–غ االسخة كالتعميع حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة "تسكيغ السخأة بي-  ٕٜٛ
 ٕٕٕٓ/ٖ/ٛالتخبية ابغ رشج،

حاصمة عمى شيادة حزػر الػرشة"مدار التشسية االقترادية لجكلة االمارات"،اكاديسية اثخاء السعخفة -  ٖٜٛ
 ٕٕٕٓ/ٗ/ٕ،مشطسة الرجاقة الجكلية،مشتجػ االدارة كالتشسية السدتجامة،

في السحاضخة"تجريذ البيئة مغ خالؿ السشاىج الجراسية مجخل لتحقيق التشسية حاصمة عمى شيادة حزػر -  ٜٗٛ
 ٕٕٕٓ/ٗ/ٕالسدتجامة "،جامعة فكتػريا ،لشجف ،السسمكة الستحجة ،

حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"بحث السخاجعة السشيجية/البشية الييكمية كاالجخاءات"،كزارة التعميع -  ٜ٘ٛ
 ٕٕٕٓ/ٗ/ٔالشخاؼ كالتقػيع العمسي،العالي كالبحث العمسي ،جياز ا

 ٕٕٕٓ/ٖ/ٕٚحاصمة عمى شيادة حزػر في الشجكة"الحػار السجتسعي"،كمية التخبية السقجاد،جامعة ديالى،-  ٜٙٛ
جامعة  حاصمة عمى شيادة حزػر في الشجكة"الرشجكؽ الديادؼ كالتشسية السدتجامة في الحكع الخشيج"،-  ٜٚٛ

 ٕٕٕٓ/ٗ/ٖفكتػريا ،لشجف ،السسمكة الستحجة ،
حاصمة عمى شيادة حزػر في الشجكة"قجسية الشز التاريخي"،االتحاد الجكلي لمسؤرخيغ لمتشسية كالثقافة -  ٜٛٛ

 ٕٕٕٓ/ٗ/٘كالعمـػ االجتساعية،
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"دكر الشذخ الحكػمية كاالىمية كدكرىا في تدػيق الشتاج الفكخؼ —  ٜٜٛ

 ٕٕٔٓ/ٜ/ٛدتسخ،لمباحثيغ"،جامعة بغجاد،مخكد التعميع الس
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"اساسيات الشذخ العالسي في التخررات االندانية"،كزارة التعميع -  ٜٓٓ

 .ٕٕٕٓ/ٗ/ٛالعالي كالبحث العمسي ،جياز االشخاؼ كالتقػيع العمسي ،
ػجيا بيغ حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة"مداكاة السخأة في التخررات العمسية كالتجريب كالتكشػل-  ٜٔٓ

 ٕٕٕٓ/ٗ/ٜالتحجيات كالحمػؿ"،الجامعة التقشية الػسصى ،معيج اعجاد السجربيغ التقشييغ،
لمعمـػ  فقو الرياـ،اكاديسية د.عادؿ عامخحاصمة عمى مذاركة في السحاضخة"مدائل في -  ٕٜٓ

 ٕٕٕٓ/ٗ/ٓٔاالندانية،
االشكالية كمػضػع حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة"البحث االجخائي :صياغة السذكمة ،-  ٖٜٓ

 ٕٕٕٓ/ٗ/ٔٔالجراسة"،اكاديسية كمشرة ايفاد،
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اكاديسية د.عادؿ عامخ لمعمـػ  حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة"رمزاف كتختيب الشفػس"،-  ٜٗٓ
 ٕٕٕٓ/ٗ/ٔٔاالندانية،

حاصمة عمى شيادة حزػر في الػرشة"التحػؿ الحىشي ...تجاكز عؿبات التعمع كاكتذاؼ امكانياتظ -  ٜ٘ٓ
 ٕٕٕٓ/ٖ/ٕٙية"،جامعة بغجاد كمية التخبية لمبشات ،السخؽ

اكاديسية د.عادؿ  حاصمة عمى شيادة مذاركة في  السحاضخة "السذاركة السجتسعية في الحياة االندانية"،-  ٜٙٓ
 ٕٕٕٓ/ٗ/ٖٔعامخ لمعمـػ االندانية،

اديسية د.عادؿ حاصمة عمى شيادة مذاركة في  السحاضخة "اشفالشا كاالنتساء لميػية االسالمية  "، اك -  ٜٚٓ
 ٕٕٕٓ/ٗ/ٗٔعامخ لمعمـػ االندانية،

حاصمة عمى شيادة حزػر في الشجكة"ادارة كتػضيف بخاءات االختخاع العخاؾية في السؤسدات الحكػمية -  ٜٛٓ
 ٕٕٕٓ/ٗ/ٗٔكالقصاع الخاص"،جامعة السػصل،كمية االدارة كاالقتراد،

 ٕٕٕٓ/ٖ/ٕٛاعي"،كمية الفارابي الجامعة،حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة"الذائعات كاالمغ االجتس-  ٜٜٓ
بخاءات االختخاع العخاؾية كاثخىا العمسي محميا كعالسيا"،كزارة التعميع شة  حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػر -  ٜٓٔ

 .ٕٕٕٓ/ٗ/٘ٔالعالي كالبحث العمسي،جياز االشخاؼ كالتقػيع العمسي،
ية د.عادؿ عامخ لمعمـػ اكاديس ،"حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة "الؿيادة-  ٜٔٔ

 ٕٕٕٓ/ٗ/ٙٔاالندانية،
 حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة"االعحار السبيحة لمفصخ كمدتحبات كمكخكىات الرياـ"،-  ٕٜٔ

 ٕٕٕٓ/ٗ/ٚٔاكاديسية د.عادؿ عامخ لمعمـػ االندانية،
ي"،مخكد الجراسات حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة"السؤثخات االسالمية في السخأة كالسجتسع االفخيق-  ٖٜٔ

 ٕٕٕٓ/ٗ/ٙٔاالفخيؿية التابع لمعتبة العباسية السقجسة ، العخاؽ،
حاصمة عمى شيادة حزػر في الشجكة"نطع السعمػمات الجغخاؼية كالتحدذ الشائي في التشسية -  ٜٗٔ

 ٕٕٕٓ/ٗ/ٙٔالسدتجامة"،جامعة فكتػريا ،لشجف،السسمكة الستحجة،
اشية" الدكاج السبكخ كالدكاج السكخه كاثاره االجتساعية كالشفدية حاصمة عمى شيادة مذاركة في الحمقة الشق-  ٜ٘ٔ

 .ٕٕٕٓ/ٗ/٘ٔكاالقترادية "،كمية التخبية ابغ رشج،
حاصمة عمى شيادة مذاركة في السمتقى العمسي "االتجاىات السعاصخة في التخبية كالتعميع"،مؤسدة العخاقة -  ٜٙٔ

لعخب،كالجامعة التكشػلػجية ككزارة الذباب كالخياضة ككزارة لمثقافة كالتشسية ،االتحاد العاـ لشقابات السجربيغ ا
 التخبية.

اكاديسية د.عادؿ عامخ لمعمـػ  حاصمى عمى شيادة مذاركة في السحاضخة"الكحب عشج االشفاؿ"،-  ٜٚٔ
 ٕٕٕٓ/ٗ/ٚٔاالندانية،

امعة ج حاصمة عمى شيادة حزػر في الشجكة"دكر قصاع الدراعة في تحقيق اىجاؼ التشسية السدتجامة"،-  ٜٛٔ
 ٕٕٕٓ/ٗ/ٕٔفكتػريا ،لشجف،السسمكة الستحجة،
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حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة "اضافة البحػث العمسية في مشرة كػكل سكػلخ بالصخيقة  -  ٜٜٔ
 ٕٕٕٓ/ٗ/ٖٕالتقميجية كااللكتخكنية"،االمانة العامة لمسكتبة السخكدية ،جامعة ديالى،

بيقات صالدالـ لمت  ني لكمية االماـ الكاضع عميوحاصمة عمى شيادة حزػر في السؤتسخ الجكلي الثا -  ٕٜٓ
 ٕٕٔٓ/ٔٔ/ٜ-ٛالحجيثة لتكشػلػجيا السعمػمات كاالتراالت،

اكاديسية د.عادؿ عامخ لمعمـػ  حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة"اىسية شيخ رمزاف في حياتشا"، -  ٕٜٔ
 طٕٕٕٓ/ٗ/ٖٕاالندانية،

دبي عشج االنجلدييغ نذأتو كاتجاىاتو "،جامعة ديالى ،كمية حاصمة عمى شيادة حزػر في الشجكة "الشقج اال-  ٕٕٜ
 ٕٕٕٓ/ٗ/ٖٕالتخبية السقجاد ،

حاصمة عمى شيادة حزػر في السؤتسخ الثالث "السجف الحكية كالتخصيط السدتجاـ"،مخكد التخصيط -  ٖٕٜ
 ٕٕٕٓ،/ٗ/ٕٚ-ٕٙجامعة بغجاد،–الحزخؼ كاالقميسي لمجراسات العميا 

لػرشة "مفيػـ السجايمة بيغ التأثيخ كالتأثخ "،التعميع السدتسخ،جامعة حاصمة عمى شيادة حزػر في ا-  ٕٜٗ
 ٕٕٕٓ/٘/ٙٔبغجاد،كمية التخبية ابغ رشج،

حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة "مػاقع التػاصل االجتساعي كتأثيخىا عمى االسخة العخاؾية"،الذؤكف -  ٕٜ٘
 ٕٕٕٓ/٘/ٕٓالعمسية ،جامعة بغجاد كمية التخبية ابغ رشج،

صمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة "انػاع الحخائق ككسائل اخسادىا"،مؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية حا-  ٕٜٙ
 ٕٕٕٓ/٘/ٕٔ،اتحاد نقابات السجربيغ العخب،

كاشكاليات التجخيب"،كمية التخبية  ٖٕٓٓحاصمة عمى شيادة حزػر في الشجكة"الخكاية العخاؾية الشدػية بعج -  ٕٜٚ
 ٕٕٕٓ/ٙ/ٔٔلمبشات جامعة الكػفة ،

حاصمة عمى شيادة حزػر  في السحاضخة"التػحج كاالثار الدمبية التي تؤدؼ الى تػحج االشفاؿ"،السشتجػ -  ٕٜٛ
 ٕٕٕٓ/ٙ/ٗٔالعخبي لجراسات السخأة كالتجريب ،

حاصمة عمى شيادة حزػر في السحاضخة "فحز السخصػشات كتقييسيا"،مخكد ابجاع لمجراسات كتحقيق -  ٜٕٜ
 ٕٕٕٓ/ٙ/ٚٔجسعية العخاؾية العمسية لمسخصػشات،التخاث الحزارؼ التابو لم

السػجػدات غيخ السمسػسة كمػاجية  ٕٛحاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة"حيثيات السعيار الجكلي -  ٖٜٓ
 ٕٕٕٓ/ٙ/ٗٔتبشيو في الػحجات االقترادية العخاؾية"،السعيج العالي لمجراسات السحاسبية كالسالية جامعة بغجاد ،

 ٕٕٕٓ/ٙ/ٚٔذاركة"في السحاضخة "استخاتيجيات الحػار"،مشرة ايفاد،حاصمة عمى شيادة م-  ٖٜٔ
 ٕٕٕٓ/ٙ/ٕٕحاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة"خصػات كتابة الخصة البحثية"،مشرة ايفاد،-  ٕٖٜ
حاصمة عمى شيادة حزػر في الحمقة الشقاشية "زكاج القاصخات بيغ  سشجاف الػاقع كمصخقة القانػف"،كمية -  ٖٖٜ

 .ٕٕٕٓ/ٙ/٘ٔ،الػحجة التخبػية لجراسات الدالـ كحقػؽ االنداف ،التخبية ابغ رشج
حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة"الدخقة االدبية شخؽ الكذف عشيا ككيؽية تجشبيا بصخؽ عسمية  -  ٖٜٗ

 ٕٕٕٓ/ٙ/ٕٛكعمسية"،مشرة ايفاد،
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حػث حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة" مشيجيات تػضيف الجراسات الدابقة في الب -  ٖٜ٘
 ٕٕٕٓ/ٙ/ٖٓالعمسية"،مشرة ايفاد،

 .ٕٕٕٓ/ٙ/ٖٓحاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة"انتخنيت االشياء كاالفاؽ السدتقبمية"،جامعة ديالى ، -  ٖٜٙ
حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة"مذاركة السخأة العخاؾية في الحياة الدياسية بعج عاـ -  ٖٜٚ

 ٕٕٕٓ/ٚ/ٖتجريب ،"،السشتجػ العخبي لجراسات السخأة كالٖٖٕٓ
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"الغر كالغر االلكتخكني"،الجامعة السدتشرخية كمية االدارة -  ٖٜٛ

 ٕٕٕٓ/ٙ/ٚكاالقتراد،
الجامعة السدتشرخية كمية االدارة  حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة "رىاب االمتحانات عشج الصمبة"،-  ٜٖٜ

  ٕٕٕٓ/ٙ/ٜكاالقتراد،
 ٕٕٕٓ/ٚ/٘ادة مذاركة كحزػر في الشجكة "اىع كجػه االعجاز القخاني"،جامعة تكخيت ،حاصمة عمى شي-  ٜٓٗ
حاصمة عمى شيادة حزػر في السحاضخة"دكر السعمع في تشسية التفكيخ الشاقج لجػ التالميح"،السشتجػ -  ٜٔٗ

  ٕٕٕٓ/ٚ/٘ٔالعخبي لجراسات السخأة كالتجريب ،
 ٕٕٕٓ/ٚ/ٛٔثخاء السعخفة / الدػيج ،مخاشخ العسل السكتبي كشخؽ الػقاية "،اكاديسية ا ٕٜٗ
حاصمة عمى شيادة حزػر في الػرشة "القخاءة في استخاتيجيات التجريب الخياضي"،جامعة كخمياف ،كمية -  ٖٜٗ

 ٕٕٕٓ/ٚ/ٙٔالتخبية البجنية كالخياضية،
حاصمة عمى شيادة حزػر في الػرشة "مخاشخ العسل السكتبي كشخؽ الػقاية "،اكاديسية اثخاء السعخفة / -  ٜٗٗ

 ٕٕٕٓ/ٚ/ٛٔالدػيج ،
حاصمة عممى شيادة حزػر في السحاضخة"نذأة المدانيات االدراكية اك العخفانية"،السشتجػ العخبي لجراسات -  ٜ٘ٗ

 .ٕٕٕٓ/ٚ/ٛٔالسخأة كالتجريب،
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"ججرؼ القخكد ،الػقاية كالرحة العامة"،كمية الصب البيصخؼ -  ٜٙٗ

 ٕٕٕٓ/ٚ/ٙٔ،جامعة البرخة،
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة "العشف االسخؼ كاالرىاب كتأثيخه عمى حياة السخأة العخاؾية"،الجامعة -  ٜٚٗ

 ٕٕٕٓ/ٚ/ٙالتقشية الػسصى ،معيج اعجاد السجربيغ التقشييغ،
حاصمة عمى شيادة مذاركة  في السحاضخة "كتابة الديخة الحاتية الشاجحة كالتدػيق لمسقابمة -  ٜٛٗ

 ٕٕٕٓ/ٚ/ٚٔشارة لمتشسية كالتعميع،الذخرية"،مؤسدة م
حاصمة عمى شيادة مذاركة كحزػر في الشجكة"الػثائق كالسخصػشات كدكرىا في السكتبات -  ٜٜٗ

 ٕٕٕٓ/ٚ/ٜٔالتاريخية"،
مشرة ايفاد،  APA الجراسة بأسمػب  حاصمة عمى شيادة مذاركة كحزػر في الػرشة "كيؽية التػثيق في -  ٜٓ٘

ٕٓ/ٚ/ٕٕٕٓ 
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كة في الػرشة "كيؽية كتابة البحث الخصيغ كمشيجيتو كمتصمبات ككيؽية ارساؿ حاصمة عمى شيادة مذار -  ٜٔ٘
 ٕٕٕٓ/ٚ/ٕٕالبحث الى السجمة العالسية"،جياز االشخاؼ كالتقػيع العمسي ،كزارة التعميع العالي ،

يا حاصمة عمى شيادة في الشجكة السعشػنة"الجقة الالزمة لجراسة الشرػسز المغػية عشج شمبة الجرائات العم -  ٕٜ٘
 ٕٕٕٓ/ٛ/ٗكاثخىا في مدتػػ البحث "،جامعة تكخيت ،مخكد التعميع السدتسخ ،

في الشجكة"المغة العخبية كعالقتيا بالعمػـ االخخػ"،جامعة تكخيت ،كمية     حاصمة عمى شيادة مذاركة-  ٖٜ٘
 ٕٕٕٓ/ٛ/ٚالتخبية لمعمـػ االندانية ،

تجار بالبذخ في ضػء القانػف العخاقي رقع حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة العمسية"مكافحة اال -  ٜٗ٘
 ٕٕٕٓ/ٛ/ٖٔ"،السشتجػ العخبي لجراسات السخأة كالتجريب،ٕٕٔٓ( لدشة ٕٛ)

حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"شاقة السكاف كاثخىا عمى االنداف"،مؤسدة الخؤػ لمتعميع كالتشسية -  ٜ٘٘
 ٕٕٕٓ/ٛ/ٔٔالسدتجامة،

اليات التفكيخ بيغ اشخاقات العقل كفتػحات البحث"،مشرة الػرشة"حاصمة عمى شيادة مذاركة في -  ٜٙ٘
 ٕٕٕٓ/ٛ/ٜايفاد،

حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة" كيؽية تشؿيح البحث كتشطيسو قبل التقجيع الى السجمة لديادة فخص -  ٜٚ٘
 ٕٕٕٓ/ٛ/ٕٔالقبػؿ"،جياز االشخاؼ كالتقػيع العمسي،كزارة التعميع العالي كالبحث العمسي ،

ى شيادة مذاركة في الػرشة "اساليب الشذخ العمسي في مدتػعبات الشذخ العالسية سكػبذ حاصمة عم-  ٜٛ٘
"،مشرة ايفاد،  ٕٕٕٓ/ٛ/ٙٔكشبكة العمـػ

 ٕٕٕٓ/ٛ/ٙٔحاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"اساليب استخجاـ البػربػيشت التفاعمي"،مشرة ايفاد،-  ٜٜ٘
تػثيق الكتب كالجكريات كاالشاريح حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"نطاـ شيكاغػ في -  ٜٓٙ

 ٕٕٕٓ/ٛ/ٙٔالجامعية"،مشرة ايفاد،
حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة"قانػف العسل كالزساف االجتساعي لمعمسمة كالحجث"،السشتجػ -  ٜٔٙ

 ٕٕٕٓ/ٛ/ٙٔالعخبي لجراسات السخأة كالتجريب ،
كاالجتساعية السؤدية لتعاشي  حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة "االسباب كاالثار الشفدية -  ٕٜٙ

 ٕٕٕٓ/ٛ/ٛٔالسخجراتػسبل معالجتيا"،جامعة البرخة،كمية التخبية لمبشات،
الػرشة "كيؽية الخد عمى مالحطات السؿيسيغ التي تخد مغ السجمة"،كزارة حاصمة عمى شيادة مذاركة في  -  ٖٜٙ

 ٕٕٕٓ/ٛ/ٜٔالتعميع العالي كالبحث العمسي ،جياز االشخاؼ كالتقػيع العمسي،
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة "الية التدجيل في الخصة الدشػية لمسؤتسخات كالشجكات العمسية -  ٜٗٙ

،كمية ٕٕٕٓ/ٛ/ٛٔالخاصة بكمية التخبية ابغ رشج لمعمـػ االندانية"، ٖٕٕٓككرش العسل كالحمقات الشقاشية لعاـ 
 التخبية ابغ رشج 

راؿ الفعاؿ كتأثيخه في السجتسع"،مشطسة اغاريج لجعع حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"دكر االت-  ٜ٘ٙ
 ٕٕٕٓ/ٛ/ٕٓالذباب كبالتعاكف مع مشطسة تشسية االـ كالصفل االندانية ،
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الشجكة"ميارات الذخرية التػكيجية"،جامعة البرخة كمية التخبية حاصمة عمى شيادة مذاركة في -  ٜٙٙ
 ٕٕٕٓلمبشات،شيخ أب /

كة" تأثيخ التسخيشات الخياضية عمى بعس السعاييخ الحيػية حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشج-٘٘ٓٔ ٜٚٙ
 ٕٕٕٓ/ٛ/ٕٗكالعربية"،جامعة تكخيت مخكد التعميع السدتسخ،

حاصمة عمى شيادة حزػر في البخنامج التجريبي "استخاتيجيات التسيد اللياـ كتحفيد االخخيغ كتحجيج -  ٜٛٙ
 ٕٕٕٓ/ٛ/ٕٓ-ٜٔاالىجاؼ الحكية"،االكاديسية العخبية لمسبجعيغ،

 ٕٕٕٓ/ٛ/ٕ٘الػرشة "بػصمة الباحث العمسية ""مشرة ايفاد،حاصمة عمى شيادة مذاركة في -  ٜٜٙ
السؤتسخ العمسي الجكلي الثاني "دكر البحث العمسي في خجمة السجتسع كحل حاصمة عمى مذاركة في -  ٜٓٚ

 ٕٕٕٓ/ٛ/ٕ٘-ٕٗاالزمات"،كمية االماـ الكاضع عميو الدالـ ،
 ٕٕٕٓ/ٛ/ٕٛكة"مكافحة السخجرات"،جامعة البرخة كمية االداب،شيادة مذاركة في الشجحاصمة عمى -  ٜٔٚ
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة "بيئات التعميع االفتخاضية مفيػميا كمعاييخ ترسيسيا"،جامعة -  ٕٜٚ

 ٕٕٕٓ/ٛ/ٕ٘السػصل كمية العمـػ قدع الكيسياء،
رؼ"،كزارة الذباب كالخياضة حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"الغازات التي تدبب االحتباس الحخا-  ٖٜٚ

 ٕٕٕٓ/ٛ/ٕٗدائخة الخعاية العمسية،
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة"ميارات التجريذ الفعاؿ"،جامعة البرخة كمية التخبية -  ٜٗٚ

 ٕٕٕٓ/ٛ/ٕٛلمبشات،
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة " كيؽية استسخار الباحث في سمدمة خصو البحثي الحؼ اختاره -  ٜ٘ٚ

نتائجو العمسية في السدار الحؼ اختاره"،كزارة التعميع العالي كالبحث العمسي ،جياز االشخاؼ كالتقػيع كتصػيخ 
 ٕٕٕٓ/ٛ/ٕٙالعمسي،

حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة"الدمػؾ االيجابي في مػاجية السذاكل اليػمية"،جامعة البرخة -  ٜٙٚ
 ٕٕٕٓ/ٛ/ٖٔكمية التخبية لمبشات،

" نقابة السبجعيغ العخاقييغ بالتعاكف مع جامعة ميمفػرد ”TOTػر في الجكر"حاصمة عمى شيادة حز-  ٜٚٚ
 ٕٕٕٓ/ٛ/ٕٛ-ٕٙاالمخيكية،

حاصمة عمى شيادة حزػر في الشجكة" التقشيات االدارية لخجمة السجتسع في مجيشة الشجف االشخؼ كسبل -  ٜٛٚ
 ٕٕٕٓ/ٛ/ٖٔتصػيخىا"،جسعية الخاسخ التقشي العمسية،

في الػرشة "االنساط الذخرية"،مشطسة شباب االبججية كمبادرة قادة  حاصمة عمى شيادة مذاركة-  ٜٜٚ
 ٕٕٕٓ/ٛ/ٕٚالسدتقبل،

حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"الشذاط الذسدي كمشاخ االرض"،مؤسدة الخؤػ لمتعميع كالتشسية -  ٜٓٛ
 ٕٕٕٓ/ٜ/ٔالسدتجامة،
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مغػية العربية في حاصمة عمى شيادة مذاركة في البخنامج التجريبي "تصبيقات البخمجة ال-  ٜٔٛ
 ٕٕٕٓ/ٛ/ٕٙ-ٕ٘االدارة"،االكاديسية العخبية لمسبجعيغ،

 ٕٕٕٓ/ٛ/ٜٕحاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة"االرشاد كالتػجيو الشفدي"،جامعة ديالى ،-  ٕٜٛ
 ٕٕٕٓ/ٜ/ٖة مذاركة في الػرشة "التيػبات السختبخية"،جامعة ميداف كمية العمـػ /\حاصمة عمى شيا-  ٖٜٛ
 ٕٕٕٓ/ٜ/ٖة حزػر في االمدية"ميارة التفاكض الفعاؿ"،مشرة استثسخ،حاصمة عمى شياد-  ٜٗٛ
حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة"الفخؽ بيغ التخبية الحجيثة كالقجيسة"،السشتجػ العخبي لجراسات -  ٜ٘ٛ

 ٕٕٕٓ/ٜ/٘السخأة كالتجريب ،
الة"،جامعة حاصمة عمى مذاركة في الشجكة"الجراسات العميا :اجتياز مخحمة الكػرسات كالخس-  ٜٙٛ

 ٕٕٕٓ/ٜ/ٕتكخيت،
شة التي انعقجت ضسغ فعاليات السؤتسخ الجكلي الثاني )حػاء مغ ر حاصمة عمى شيادة حزػر في الػ -  ٜٚٛ

ضالؿ شجخة الخمج الى تحجيات عرخ العػلسة ..اسفار العصاء الجائع(تحت شعار " السخأة بيغ الساضي كالحاضخ 
تحميل لقزايا العشف كالجكر كالسكانة -تكػف؟كماذا تخيج؟ ككيف؟ عشػاف الػرشة "السخأة العخبية...مغ كالسدتقبل"

 ٕٕٕٓ/ٜ/ٖ،كالػعي الشدػؼ كاالجتساعي"
دؾيقة في التحميل االحرائي"،مشرة كاكاديسية  ٓٙحاصمة عمى شيادةمذاركة في الػرشة "-  ٜٛٛ

 ٕٕٕٓ/ٜ/ٚايفاد،
مشرة كاكاديسية  ،حاصمة عمى شيادة مذاركة في  الػرشة اليات ترسيع ادكات البحث العمسي"-  ٜٜٛ

 ٕٕٕٓ/ٜ/ٚايفاد،
مشرة  حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة "ادكات الباحث الخقسية في الشذخ كالبحث العمسي"،-  ٜٜٓ

 ٕٕٕٓ/ٜ/ٚكاكاديسية ايفاد،
 ٕٕٕٓ/ٜ/ٙحاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة "االسعافات االكلية"،جامعة ميداف كمية العمػـ،-  ٜٜٔ
ة في  الػرشة"االسسجة العزػية لغحاء صحي امغ"،مؤسدة الخؤػ لمتعميع حاصمة عمى شيادة مذارك -  ٕٜٜ

 ٕٕٕٓ/ٜ/ٛكالتشسية السدتجامة ،
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة "تأثيخ االشعة الكػنية عمى الغالؼ الجػؼ"،مشطسة اغاريج لجعع  -  ٖٜٜ

 ٕٕٕٓ/ٜ/ٛالذباب ،
"، مشتجػ شباب كرياضة حي الشرخ حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة "التقميج كانػاعو -  ٜٜٗ
،ٜ/ٜ/ٕٕٕٓ 

حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة "البعج االجتساعي في زيارة كارث قخاءة في الدمػؾ االكاديسي -  ٜٜ٘
 ٕٕٕٓ/ٜ/ٚكاالعخاؼ الجامعية "،مشتجػ الدالـ الجكلي لمثقافة كالعمـػ كاتحاد االكاديسييغ العخب فخع العخاؽ،
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في الشجكة "زيارة االربعيغ كابعادىا االندانية في التخاث الحي لسشطسة ة حاصمة عمى شيادة مذارك-  ٜٜٙ
اليػندكػ"،كخسي اليػندكػ لمجػار في جامعة الكػفة بالتعاكف مع مخكد كخبالء لمجراسات كالبحػث في العتبة 

 ٕٕٕٓ/ٜ/ٓٔالحديشية السقجسة،
جية كاالداء الستسيد كصشع القخارات حاصمة عمى شيادة حزػر في البخنامج التجريبي "الخشاقة االستخاتي-  ٜٜٚ

 ٕٕٕٓ/ٜ/ٖ-ٕتحت الزغػط"،االكاديسية العخبية لمسبجعيغ،
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"االماـ الحدغ السجتبى عميو الدالـ"،قخاءة في رد الذبيات"،جامعة -  ٜٜٛ

 ٕٕٕٓ/ٜ/ٓٔالبرخة مخكد التصػيخ كالتعميع السدتسخ،
الػرشة" فغ التعامل كاسذ الحػار البشاء "،مشطسة اغاريج لعع الذباب حاصمة عمى شيادة مذاركة في -  ٜٜٜ

 ٕٕٕٓ/ٜ/ٓٔبالتعاكف مع فخيق القادة،
حاصمة عمى شيادة حزػر محاضخة"استخاتيجية التعمع الشذط"،ادارة التجريب كالػعي السعمػماتي بسكتبة -  ٓٓٓٔ

 ٕٕٕٓ/ٜ/ٚالسيداب الخقسية،
ة الجامعات"،كزارة التعميع العالي كالبحث العمسي جياز حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"حػكس-  ٔٓٓٔ

 ٕٕٕٓ/ٚ/ٙٔاالشخاؼ كالتقػيع العمسي،
،معيج السخأة الجكلي ’"حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشذاط الثقافي"مػاجية العشف االسخؼ ضج السخأ-  ٕٓٓٔ

 ٕٕٕٓ/ٜ/ٙلمعمػـ كاالداب كالفشػف،
حرائي لالستبانة بصخيقة مبدصة باستخجاـ بخنامج حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة"التحميل اال-  ٖٓٓٔ

APSS،كزراة الذباب كالخياضة دائخة الجراسات كتصػيخ السالكات كالؿيادات الذبابية،"ٔٓ/ٜ/ٕٕٕٓ 
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة"السرصمحات المغػية التي تعدز اك تزعف جػدة البحث -  ٗٓٓٔ

 ٕٕٕٓ/ٜ/ٔٔدتسخ،االكاديسي"،جامعة ديالى ،مخكد التعميع الس
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة"االماـ الحديغ عميو الدالـ عشػانا لمعدة كالكخامة كاالباء"،مشتجػ  -  ٘ٓٓٔ

 ٕٕٕٓ/ٜ/ٓٔالدالـ لمثقافة كالعمـػ كاتحاد االكاديسييغ العخب،
،معيج اعجاد  ..…The concept of gender formationحاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة "-  ٙٓٓٔ

 ٕٕٕٓ/ٜ/ٕٔلسجربيغ التقشييغ /لجشة تسكيغ السخأة،ا
 ٕٕٕٓ/ٜ/٘ٔحاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة "التعمع الحاتي"،جامعة البرخة،كمية التخبية لمبشات،-  ٚٓٓٔ
حاصمة عمى شيادة حزػر في الشجكة"دكر مشطسات السجتسع السجني في تعديد مدارات -ٜٗٓٔ ٛٓٓٔ

 ٕٕٕٓ/ٜ/ٗٔتعميع كجسعية السخصج لحقػؽ االنداف،الجيسقخاشية"،مؤسدة السشارة لمتشسية كال
حاصمة عمى شيادة مذاركة في البخنامج التجريبي العجاد االىجاؼ االبجاعية"،اكاديسية كيشجدتػف -  ٜٓٓٔ

 ٕٕٕٓلالعساؿ،بخيصانيا،اب ،
 الػرشة "تقييع االداء الدشػؼ لمتجريدييغ كاىجافو"،مؤسدة الخؤػ لمتعميعحاصمة عممى شيادة مذاركة في -  ٓٔٓٔ

 ٕٕٕٓ/ٜ/٘ٔكالتشسية السدتجامة"،بالتعاكف مع كمية الصب جامعة كاسط،
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حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة "الحكاء االصصشاعي بيغ الػاقع كالصسػح"،مشطسة اصحاب -  ٔٔٓٔ
 ٕٕٕٓ/ٜ/ٙٔاالعساؿ لمتشسية،االكاديسية الجكلية لمتصػيخ،

العمسية  BRCمخآة الخاؼ العاـ"،مؤسدة  حاصمة عمى شيادة حزػر في الػرشة" اليتع االجتساعي في-  ٕٔٓٔ
 ٕٕٕٓ/ٜ/ٚٔ،كمية االجاب جامعة كخكػؾ ،القدع الشفدي، السخكد التكػيشي كالتجريبي،

حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة "بخامج لسعمسي الخياضيات كاستخجاميا في  التعميع"،مشرة -  ٖٔٓٔ
 ٕٕٕٓ/ٜ/ٖٔالكخيع االلكتخكنية مشرة السجربيغ كالباحثيغ،

حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة"الكيل ،الطخكؼ البيئية كالحراد كالتخديغ كالفػائج -  ٗٔٓٔ
 ٕٕٕٓ/ٜ/ٛٔكاالضخار"،جامعة تكخيت،التعميع السدتسخ،

حاصمة عمى شيادة  مذاركة في الػرشة"ما ىي ضغػشات الحياة ،مشتجػ شباب كرياضة حي الشرخ -  ٘ٔٓٔ
 ٕٕٕٓ/ٜ/ٜٔ،كزارة الذباب،

 ٕٕٕٓ/ٜ/ٖزػر لسحاضخة"ميارة التفاكض الفعاؿ"،مشرة استثسخ كقتظ ،حاصمة عمى شيادة ح-  ٙٔٓٔ
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"ترشيف بمػـ لسدتػيات التفكيخ"،كمية التخبية ابشخشج لمعمـػ -  ٚٔٓٔ

 ٕٕٕٓ/ٜ/ٜٔاالندانيةككحجة االرشاد الشفدي كالتعميع السدتسخ في الجامعة السدتشرخية،
في السحاضخة "شخائق سالمة التعبيخ المغػؼ"،مجيخية تخبية ميداف كقدع المغة  حاصمة تعمى شيادة مذاركة-  ٛٔٓٔ

 ٕٕٕٓ/ٜ/ٕٓالعخبية بالتعاكف مع التعميع السدتكخ الجامعة السدتشرخية،
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة "كيف تكتذف شخرية شفمظ مغ خالؿ رسػماتو"،السجيخية العامة -  ٜٔٓٔ

 ٕٕٕٓ/ٜ/ٙٔاالعجاد كالتجريب ، لمتخبية في محافطة االنبار قدع
في تخبية االبشاء ،مؤسدة الخؤػ لمتعميع كالتشسية  ٖٖٖٔحاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"قانػف -  ٕٓٓٔ

 ٕٕٕٓ/ٜ/ٕٕالسدتجامة بالتعاكف مع مؤسدة حزارة لمسؤتسخات كالتجريب،
مثػـ )كػكب حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة "الجكر الدياسي لمسخأة العخبيةكاـ ك-  ٕٔٓٔ

 ٕٕٕٓ/ٜ/ٕٗالذخؽ(انسػذجا،السشتجػ العخبي لجراسات السخأة كالتجريب،
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"ادارة الػقت كتحجيج االكلػيات"،مشطسة اغاريج لجعع الذباب -  ٕٕٓٔ

،ٕ٘/ٜ/ٕٕٕٓ 
ذخكف"،جامعة حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة"اتراالت الجيل الخامذ كتحجيات القخف الحادؼ كالع-  ٖٕٓٔ

 ٕٕٕٓ/ٜ/ٕٕديالى ،التعميع السدتسخ ،
حاصمة عمى شيادة حزػر في الػرشة "الخكاية العخبية ..كاثخىا التكػيشي في السجتسعات -  ٕٗٓٔ

السخكد التكػيشي –العمسية ،كمية االداب جامعة كخكػؾ /القدع الشفدي كالرحي  BRCالسعاصخة"،مؤسدة 
 ٕٕٕٓ/ٜ/ٕ٘كالتجريبي،

عجادىا لمشذخ الجكلي"،بػابة لبحاث العمسية كا مذاركة في الػرشة "تبديط الكتابة أل حاصمة عمى شيادة -  ٕ٘ٓٔ
 ٕٕٕٓ/ٜ/ٖٕاالحجاث العمسية،
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حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة"افة السخجرات االسباب كالسعالجة"،جامعة ديالى مخكد التعميع -  ٕٙٓٔ
 ٕٕٕٓ/ٜ/ٕ٘السدتسخ،

رسالة االماـ عمي عميو الدالـ الى مالظ االشتخ -كالحكع حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة"الؿيادة-  ٕٚٓٔ
 ٕٕٕٓ/ٜ/ٕٗ"،جامعة البرخة مخكد التصػيخ كالتعميع السدتسخ،-انسػذجا

حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة "ميارات كاساسيات كتابة البحق العمسي"،كمية التخبية لمبشات -  ٕٛٓٔ
 ٕٕٕٓ/ٜ/ٕٚ/الجامعة العخاؾية،

ة مذاركة في الػرشة "ترسيع ججاكؿ مػاصفات"،الجامعة السدتشرخية /كمية حاصمة عمى شياد-ٙٔٔٓٔ ٜٕٓٔ
 ٕٕٕٓ/ٜ/ٕٔالتخبية،

الجامعة السدتشرخية /كمية  حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة " العشف الخقسي كمػاجية التذخيع"،-  ٖٓٓٔ
 ٕٕٕٓ/ٜ/ٜٕالتخبية،

-ٕٕٔٓتسارة تقييع االداء لعاـ حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"التغييخات التي شخأت عمى اس-  ٖٔٓٔ
 ٕٕٕٓ/ٜ/ٕٕالجامعة السدتشرخية /كمية التخبية، في الجامعات العخاؾية كنتائجيا "، ٕٕٕٓ

 حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة "التػافق المفطي بيغ صػت العمة في المغتيغ العخبية كاالنكميدية"،-  ٕٖٓٔ
ية  بالتعاكف مع قدسا المغة االنكميدية في كمية التخبية لمبشات الجامعة السدتشرخية /كمية التخبية قدع المغة العخب

 ٕٕٕٓ/ٜ/ٕٙجامعة الكػفة ،
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة"كتابة خصة البحث العمسي"،جامعة البرخة،كمية التخبية لمبشات -  ٖٖٓٔ

،ٕٜ/ٜ/ٕٕٕٓ 
نة الدارة راس الساؿ حاصمة عمى شيادة حزػر في البخنامج التجريبي"ترسيع االستخاتيجيات السخ -  ٖٗٓٔ

 ٕٕٕٓ/ٜ/٘ٔ-ٗٔالبذخؼ"،االكاديسية العخبية لمسبجعيغ،
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"بعس تصبيقات تكشػلػجيا الفزاء في التشسية السدتجامة"،مؤسدة -  ٖ٘ٓٔ

 ٕٕٕٓ/ٜ/ٜٕالخؤػ لمتعميع كالتشسية السدتجامة،
تعميع كاالستعجاد لمسدتقبل"،السجيخية العامة حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"التصػر في مجاؿ ال-  ٖٙٓٔ

 ٕٕٕٓ/ٜ/ٖٕلمتخبية في محافطة االنبار قدع االعجاد كالتجريب ،
حاصمة عمى شيادة حزػر في البخنامج التجريبي " الؿيادة التكيؽية : االدكات كالتكتيكات"،االكاديسية  -  ٖٚٓٔ

 ٕٕٕٓ/ٜ/ٕٙ-ٕ٘العخبية لمسبجعيغ ،
لشجكة"السجسع كالسرصمح العمسي"،السجسع العمسي العخاقي حاصمة عمى شيادة حزػر في ا-  ٖٛٓٔ

،ٔ/ٔٓ/ٕٕٕٓ 
حاصمة عمى شيادة حزػر في الشجكة" االختصاؼ الخقسي"،جامعة ديالى ،كمية التخبية السقجاد -  ٜٖٓٔ

،ٚ/ٜ/ٕٕٕٓ 
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جامعة ديالى  حاصمة عمى شيادة حزػر في الحمقة الشقاشية "الديجارة االلكتخكنية كشمبة الجامعة"،-  ٓٗٓٔ
 ٕٕٕٓ/ٜ/ٖٔالتخبية السقجاد،،كمية 

جامعة ديالى ،كمية التخبية  حاصمة عمى شيادة حزػر في الشجكة"االبعاد التخبػية في كاقعة الصف"،-  ٔٗٓٔ
 ٕٕٕٓ/ٛ/ٜٕالسقجاد،

حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة"االخصاء السحاسبية ككيؽية معالجتيا"،الجامعة التقشية الػسصى -  ٕٗٓٔ
،ٕٛ/ٜ/ٕٕٕٓ 

    classification and the reaction carbohydratesة مذاركة في الشجكة" حاصمة عمى شياد-  ٖٗٓٔ
 ٕٕٕٓ/ٓٔ/ٕ،جامعة تكخيت ،

حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة"قػاعج نذخ البحػث في السجالت العالسية الخصيشة"،جامعة ديالى -  ٗٗٓٔ
،ٔ/ٔٓ/ٕٕٕٓ 

خصانة في كالرفيت"،كزارة التعميع  حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة "الشذخ في مجالت عالية ال-  ٘ٗٓٔ
 ٕٕٕٓ/ٛ/ٖٔ-٘ٔالعالي جياز االشخاؼ كالتقػيع العمسي،

الثاني )حػاء مغ  ضسغ فعاليات  السؤتسخ الجكلي الثاني" ٔٔحاصمة عمى شيادة حزػر في الػرشة  -  ٙٗٓٔ
ساضي كالحاضخ ضالؿ شجخة الخمج الى تحجيات عرخ العػلسة ..اسفار العصاء الجائع(تحت شعار " السخأة بيغ ال

 ٕٕٕٓ/ٓٔ/ٔكالسدتقبل"،عشػاف الػرشة"جشدية ابشاء االـ العخبية كفق القانػف)العخاقي نسػذجا"،
الشجكة " الية التدجيل في السكتبة االفتخاضية العمسية العخاؾية ككيؽية حاصمة عمى شيادة حزػر في -  ٚٗٓٔ

 ٕٕٕٓ/ٓٔ/ٗاستخجاميا كالبحث فييا مغ قبل الباحثيغ"،جامعة تكخيت،
مؤسدة  حاصمة عمى شيادة حزػر في الػرشة "القانػف السرخؼ كمخض الدخشاف السجابية القانػنية"،-  ٛٗٓٔ

BRC ، ٗالعمسية ،كمية االداب جامعة كخكػؾ ،القدع الشفدي، السخكد التكػيشي كالتجريبي/ٔٓ/ٕٕٕٓ 
يج"،جامعة البرخة حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة"التييئة الشفدية كالتخبػية لمعاـ الجراسي الجج-  ٜٗٓٔ

،ٗ/ٔٓ/ٕٕٕٓ 
حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة"الحدج كتأثيخه االيجابي في السجتسع"،السشتجػ العخبي لجراسات -  ٓ٘ٓٔ

 ٕٕٕٓ/ٓٔ/٘السخأة كالتجريب،
حاصمة عمى شيادة حزػر في الػرشة"اضخار السشطفات الكيسائية السدخجمة في السشازؿ"،جامعة -  ٔ٘ٓٔ

 ٕٕٕٓ/ٓٔ/ٗعمـػ االندانية،البرخة،كمية التخبية لم
 The Concept of Gender and Gender foremationحاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة "-  ٕ٘ٓٔ

living in the Abject  and vilaose against women” ،التقشية الػسصى،معيج اعجاد السجربيغ جامعة ال
 ٕٕٕٓ/ٜ/ٕٔالتقشييغ،
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ة "السخجرات رصاصات قتل بال اندانية "،قدع التاريخ كمية حاصمة عمى شيادة مذاركة كحزػر في الػرش-  ٖ٘ٓٔ
التخبية ابغ رشج لمعمـػ االندانية جامعة بغجاد بالتعاكف مع شعبة التعميع السدتسخ الجامعة 

 ٕٕٕٓ/ٓٔ/ٖالسدتشرخية،
 ٕٕٕٓ/ٓٔ/ٙحاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة "السزسػف كالرياغة كالسحاذيخ،مشرة ايفاد،-  ٗ٘ٓٔ
مى شيادة مذاركة في الػرشة"تقشيات نحػ مدتقبل استثسار التكشػلػجيا في التعميع كالتعمع"،مشرة حاصمة ع-  ٘٘ٓٔ

 .ٕٕٕٓ/ٓٔ/ٙايفاد،
ة عمى شيادة مذاركة في الشجكة"تصػر نسط البيت الذعخؼ االنكميدؼ مشح القخكف الػسصى حاصم -٘٘ٓٔ

في الػرشة"ابحث عغ  حاصمة عمى شيادة  مذاركة - ٕٕٕٓ/ٓٔ/ٙكحتى العرخ الحجيث"،جامعة تكخيت ،
 ٕٕٕٓ/ٓٔ/ٙذاتظ" كغ انت ،مؤسدة الخؤػ لمتعميع كالتشسية السدتجامة،

حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة"بخمجة الػعي بيغ التشافخ كالقبػؿ"،كمية التخبية لمبشات ،جامعة - ٙ٘ٓٔ
 ٕٕٕٓ/ٓٔ/ٙالبرخة،

 method used to improve the quality of training  andحاصمة عمى شياد حزػر في الشجكة" - ٚ٘ٓٔ
education and their role in achieving sustainable development ،leeds professional 

University،ٛ/ٔٓ/ٕٕٕٓ 
 ٕٕٕٓ/ٓٔ/ٚحاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة "الدراعة العزػية"،جامعة ميداف كمية العمػـ،– ٛ٘ٓٔ
جامعة ميداف كمية  الحكية مشاخيا"، حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشةشالدراعة– ٜ٘ٓٔ

،  ٕٕٕٓ/ٜ/ٕٗالعمـػ
الػرشة الشباتات العصخية كفعاليتيا البايػلػجية"،مؤسدة الخؤػ حاصمة عمى شيادة مذاركة في  – ٓٙٓٔ

 ٕٕٕٓ/ٓٔ/ٖٔلمتعميع كالتشسية السدتجامة،
لتعاكف مع حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة "الدراعة الحكية "،مشرة الكخيع االلكتخكنية "،با– ٔٙٓٔ

جامعة السػصل كمية العمـػ قدع الكيسياء كمجيخية شباب كرياضة ميداف كجامعة ميداف كمية العمـػ 
،ٕٗ/ٜ/ٕٕٕٓ 
"،مشرة الكخيع االلكتخكنية "،بالتعاكف مع  العزػيةحاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة "الدراعة  - ٕٙٓٔ

اضة ميداف كجامعة ميداف كمية العمػـ جامعة السػصل كمية العمػـ قدع الكيسياء كمجيخية شباب كري
،ٚ/ٔٓ/ٕٕٕٓ 
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"التجريب كالتجريذ االبجاعي"،السجيخية العامة لمتخبية في – ٖٙٓٔ

 ٕٕٕٓ/ٓٔ/ٚمحافطة االنبار قدع االعجاد كالتجريب ،
 image the ofالبحث العمسي في عرخ الرػرة حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة " – ٗٙٓٔ

era the in research Scientific ، مشرة ايفاد، "ٔٗ/ٔٓ/ٕٕٕٓ 
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حاصمة عمى شيادة حزػر في الشجكة"الغخب كاليػية االسالمية"،مخكد كخبالء لمجراسات – ٘ٙٓٔ
 ٕٕٕٓ/ٓٔ/ٗٔكالبحػث،

دكر العالقة بيغ السديج التدػيقي –حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة"التدػيق االحتخافي – ٙٙٓٔ
 /ٓٔ/٘ٔفشػف،لاسة الحالة السجاؿ الدياحي"،مؤسدة الحكػات لمثقافة كالفكخ كاكنسػذج سػات در 

حاصمة عمى شيادة حزػر الػرشة"قػانيغ نطامية تحخؾ السجتسع البحخيشيمسكافحة الدخشاف ..صحيا – ٚٙٓٔ
العمسية ،كمية االداب جامعة كخكػؾ ،القدع  BRCمؤسدة   كاجتساعيا كقانػنيا كاقتراديا كتجاريا"،

 ٕٕٕٓ/ٓٔ/ٗٔ،السخكد التكػيشي كالتجريبيالشفدي، 
حاصمة عمى شيادة حزػر في الػرشة "الديخة الشبػية قخاءة نقجية في رد الذبيات"،جامعة – ٛٙٓٔ

 ٕٕٕٓ/ٓٔ/ٕٔالبرخة،كمية التخبية لمعمـػ االندانية ،
 قخاءة ٕٚٔٓلعمع  ٓ٘حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"قانػف السخجرات كالسؤثخات العقمية رقع – ٜٙٓٔ

 "،قدع القانػف في كمية الحمة االىمية ككحجة االرشاد الشفدي في كمية التخبية الجامعة السدتشرخية
 ٕٕٕٓ/ٓٔ/ٙ،التعميع السدتسخ 

حاصمة عمى شيادة حزػر في الػرشة "اىسية التكشػلػجيا في حياتشا"،جامعة ديالى كمية التخبية – ٓٚٓٔ
 ٕٕٕٓ/ٓٔ/ٔٔالسقجاد،

ة"الحػامس ،القػاعج،السحمػؿ،التعادؿ كالحامزية"،جامعة ديالى في الشجك حزػر حاصمة عمى شيادة – ٔٚٓٔ
 ٕٕٕٓ/ٓٔ/ٙٔكمية التخبية السقجاد،

 BRCمؤسدة  ”تجخبتي كسحيعة مع مخضى الدخشاف ”حاصمة عمى شيادة حزػر في الػرشة– ٕٚٓٔ
 ٕٕٕٓ/ٓٔ/ ٕٓالعمسية ،كمية االداب جامعة كخكػؾ ،القدع الشفدي، السخكد التكػيشي كالتجريبي ،

ة عمى شيادة مذاركة في الشجكة" االرشاد االكاديسي كدكره في تصػيخ الجامعة "،جامعة البرخة حاصم– ٖٚٓٔ
 ٕٕٕٓ/ٓٔ/ٕٓ،كمية التخبية لمبشات، 

ؾيات السذاركة في الصػر كأخ "الػرشة العمسية الجكلية السعشػنة حاصمة عمى شيادة مذاركة - ٗٚٓٔ
التي عقجت  "لعمسية لذباب الباحثيغ كالصالبالسمتؿيات العمسية الجكلية لتشسية ميارات الجبمػماسية ا

 ،بػابة االحجاث العمسية ،ماليديا.  ٕٕٕٓأكتػبخ  ٚٔبتاريخ 
في الشجكة" الطاىخ اليجامة في السجتسع العخاقي كاثخىا في زيادة ندبة  حاصمة عمى شيادة مذاركة - ٘ٚٓٔ

 ٕٕٕٓ/ٓٔ/٘ٔدات الذبابية ،االجخاـ"،كزارة الذباب كالخياضة دائخة الجراسات كتصػيخ السالكات كالؿيا
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة"الخجاع الفكخؼ :السشيجية كالدبل كالسػاجية"،مؤسدة الحكػات – ٙٚٓٔ

 ٕٕٕٓ/ٓٔ/ٕٕلمثقافة كالفكخ كالفشػف،
شخيقة الصالء بالتخسيب ال –حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة "تقشيات شالء االسصح – ٚٚٓٔ

 ٕٕٕٓ/ٓٔ/ٕٓلتعميع السدتسخ ،كيخبائي"،جامعة ديالى مخكد ا
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حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة "الشقج الدمبي في مػاقع التػاصل االجتساعي كالبخامج – ٛٚٓٔ
الخياضية كانعكاس اثاره عمى الخياضييغ"،كزارة الذباب كالخياضة ،دائخة الجراسات كتصػيخ السالكات 

 ٕٕٕٓ/ٓٔ/ٕٕكالؿيادات الذبابية،
في الشجكة"الذخرية الشخجدية"،جامعة البرخة ،كمية التخبية  حاصمة عمى شيادة مذاركة– ٜٚٓٔ

 ٕٕٕٓ/ٓٔ/ٕ٘لمبشات،
 ٕٕٕٓ/ٓٔ/ٕ٘حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة"صحافة السػبايل"،جامعة ديالى ،– ٓٛٓٔ
حاصمة عمى شيادة حزػر في الػرشة"الحخؼ الذعبية في مرخ القجيسة"،جامعة البرخة كمية – ٔٛٓٔ

 ٕٕٕٓ/ٓٔ/ٛٔالتخبية لمعمـػ االندانية ،
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة "ميارة كضع االسئمة االمتحانية"،السجيخية العامة لمتخبية في – ٕٛٓٔ

 ٕٕٕٓ/ٓٔ/ٕٔمحافطة االنبار،
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة "العرف الحىشي السعاكذ في التجريذ"،الجامعة التقشية – ٖٛٓٔ

 ٕٕٕٓ/ٓٔ/ٕٓالػسصى ،
الػرشة "حقػؽ السخأة بيغ القانػف كالعادات كالتقاليج"،مشرة كخيع  حاصمة عمى شيادة مذاركة في– ٗٛٓٔ

 ٕٕٕٓ/ٓٔ/ٕٙااللكتخكنية ،
 ٕٕٕٓ/ٓٔ/ٕٙحاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة "التػعية الرحية الشفدية لمذباب الجامعي"،– ٘ٛٓٔ
 حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"معامل التأثيخ كمؤشخ االقتباس كاثخىا عمى كاقع البحث– ٙٛٓٔ

 ٕٕٕٓ/ٓٔ/ٕٚالعمسي"،مشرة ايفاد ،
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة"دمحم رضا الذبيبي شيخ الجرس الميجي الحجيث"،السجسع – ٚٛٓٔ

 ٕٕٕٓ/ٓٔ/ٖٔالعمسي العخاقي،
حاصمة عمى شيادة  مذاركة في الحمقة الشقاشية "حزانة االبشاء بعج الصالؽ :بعس الجكؿ العخبية – ٛٛٓٔ

 ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٔاسات السخأة كالتجريب،نسػذجا"،السشتجػ العخبي لجر 
حاصمة عمى شيادة حزػر في الشجكة" التدخب السجرسي"،كمية التخبية لمبشات،جامعة – ٜٛٓٔ

 ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٔالبرخة،
 linkedinحاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"البحث عغ عسل في عالع اليػـ مػقع  – ٜٓٓٔ

 ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٖنسػذجا"،مػسدة الخؤػ لمتعميع كالتشسية السدتجامة،
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة "ضاىخة االنتحار كاسبابيا كدكافعيا كشخقيا ككيؽية الحج مشيا – ٜٔٓٔ

 ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٕ"جامعة تكخيت ،
حاصمة عمى شيادة حزػر في الشجكة"فغ التعامل مع الصمبة "،جامعة البرخة /كمية التخبية  ٕٜٓٔ

 ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٖلمبشات،
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الشار القانػني لحساية الشداء ذكات االحتياجات حاصمة عمى شيادة حزػر في الشذاط الثقافي "ا– ٖٜٓٔ
 ٕٕٕٓ/ٓٔ/ٖالخاصة"،معيج السخأة الجكلي لمعمػـ كاالداب كالفشػف،

حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة"كيف تغيخ حياتظ"،مؤسدة الحكػات لمثقافة كالفكخ – ٜٗٓٔ
 ٕٕٕٓ/ٓٔ/٘كالفشػف،

لمشداء"،جامعة تكخيت ،التعميع جاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة"االبتداز االلكتخكني – ٜ٘ٓٔ
 ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٚالسدتسخ،

حاصمة عمى شيادة حزػر في الشجكة"مػقف باكدتاف مغ احجاث الحادؼ عذخ مغ ايمػؿ عاـ – ٜٙٓٔ
 ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٚ"،جامعة البرخة كمية التخبية لمبشات،ٕٔٓٓ

حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة"كيف نحسي السجتسع مغ السخجرات"،السشتجػ العخبي – ٜٚٓٔ
 ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٛجراسات السخأة كالتجريب ،ل
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة"مارثا كاششصغ كدكرىا في استقالؿ كبشاء الػاليات الستحجة – ٜٛٓٔ

 ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٚ"،جامعة تكخيت ،ٕٓٛٔ-ٖٔٚٔاالمخيكية 
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة" تحجيات التشكػلػجيا لمعرخ في ضل كجػد تحجيث – ٜٜٓٔ

 ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٔلجامعة التقشية الػسصى ،السيتافيخس"،ا
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة"تحميل البيانات االػحية باعتساد الشساذج الداكشة"،كمية السعارؼ – ٓٓٔٔ

 ٕٕٕٓ/ٔٔ/٘الجامعة ،
حاصمة عمى شيادة حزػر في الشجكة"دكر القشػات الفزائية االسالمية في تذكيل صػرة االدياف – ٔٓٔٔ

 ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٗلجسيػر"،مخكد كخبالء لمجراسات كالبحػث،االخخػ غيخ االسالـ لجػ ا
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"كيؽية معخفة نػع السجمة كسخعة نذخىا"،كزارة التعميع العالي – ٕٓٔٔ

 ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٗكالبحث العمسي ،جياز االشخاؼ كالتقػيع العمسي،
العسل"،مؤسدة الخؤػ لمتعميع  حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة" ادارة الجػدة الذاممة في ميجاف– ٖٓٔٔ

 ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٓٔكالتشسية السدتجامة،
حاصمة عمى شيادة  مذاركة في الػرشة"الؿيادة الفاعمة في ادارة الرف الجراسي"،السجيخية العامة - ٗٓٔٔ

 ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٗلمتخبية في محافطة االنبار قدع االعجاد كالتجريب ،
عمى التعاير الدمسي في  حاصمة عمى شيادة حزػر في الػرشة"اثخ التصخؼ الجيشي – ٘ٓٔٔ

 ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٛالعخاؽ"،جامعة البرخة كمية العمـػ االندانية،
حاصمة عمى شيادة  حزػر في الػرشة"العشف الخقسي ضج السخأة"،جامعة البرخة كمية التخبية لمعمـػ – ٙٓٔٔ

 ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٕاالندانية ،
جسة الدراعية حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"نطاـ فيخست السرادر مشجلي"،كمية اليش– ٚٓٔٔ

،ٕٔ/ٔٔ/ٕٕٕٓ 
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حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة"العشف االسخؼ كاثاره عمى السجتسع"،جامعة تكخيت – ٛٓٔٔ
،ٕٔ/ٔٔ/ٕٕٕٓ 
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"استجامة البيئة الجامعية"،مخكد دراسات السخأة ،جامعة – ٜٓٔٔ

 ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٕٔبغجاد،
اط الخياضي كفػائجه عمى جدع االنداف"،جامعة حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة"الشذ– ٓٔٔٔ

 ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٕٔتكخيت،
حاصمة عمى شيادة حزػر في الشجكة"شخؽ شالء االسصح بالتخسيب الكيخبائي"،جامعة البرخة كمية – ٔٔٔٔ

 ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٖٔالتخبية لمبشات،
 حاصمة عمى شيادة حزػر في الشجكة"الكيسياء الجشائية"،جامعة سامخاء كمية العمػـ االسالمية– ٕٔٔٔ

،ٔٔ/ٔٔ/ٕٕٕٓ 
 ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٖٔحاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة " السخأة بيغ الؿيادة كاالزمات"،جامعة تكخيت ،– ٖٔٔٔ
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"استخاتيجية السحيط االزرؽ مشيج كحاالت عسمية"،جامعة – ٗٔٔٔ

 ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٔٔسامخاء بالتعاكف مع شعبة التعميع السدتسخ في الجامعة السدتشرخية،
 ٕٕٕٓ/ٔٔ/٘ٔحاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة" الخالئط"،جامعة تكخيت ،– ٘ٔٔٔ
حاصمة عمى شيادة مذاركة في  الشجكة "كيف تشسي مػىبتظ"،جامعة البرخة كمية التخبية لمبشات – ٙٔٔٔ

،ٔ٘/ٔٔ/ٕٕٕٓ 
حاصمة عمى شيادة حزػر في الػرشة"الحسس الشػكؼ الخيبي "،جامعة البرخة،كمية – ٚٔٔٔ

،  ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٙٔالعمـػ
كمية Theater of the Absurd:An Introduction”حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة"– ٛٔٔٔ

 ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٕٔالسعارؼ الجامعة،
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"اسذ االعالـ في مشرات التػاصل االجتساعي"،مؤسدة – ٜٔٔٔ

 ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٚٔالخؤػ لمتعميع كالتشسية السكدتجامة بالتعاكف مع مشطسة الرجاقة الجكلية،
حاصمة عمى شيادة حزػر في الػرشة"صخاع القػػ االكربية عمى القخف االفخيقي كاثاره"،جامعة – ٕٓٔٔ

 ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٕالبرخة كمية التخبية لمعمـػ االندانية،
جامعة البرخة  حاصمة عمى شيادة حزػر في الػرشة"قري بغ كالب دراسة في سيختو الذخرية"،– ٕٔٔٔ

 ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٜكمية التخبية لمعمـػ االندانية،
 حاصمة عمى شيادة حزػر في الػرشة "الخكاية التاريخية البرخية حتى نياية العرخ االمػؼ"،– ٕٕٔٔ

 ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٜجامعة البرخة كمية التخبية لمعمـػ االندانية،
 حاصمة عمى شيادة حزػر في الػرشة"دكر االمخاء االمػييغ في دعع الشذاط العمسي في االنجلذ"،– ٖٕٔٔ

 ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٛة لمعمـػ االندانية،جامعة البرخة كمية التخبي
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لتشطيع السرادر في كتابة   ENDNOTE شيادة مذاركة في الػرشة "استخجاـ بخنامجحاصمة عمى – ٕٗٔٔ
 ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٔٔالبحػث "،كزراة التعميع العالي كالبحث العمسي جياز االشخاؼ كالتقػيع العمسي،

سخة سػية"،جامعة تكخيت مخكد حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة"نبح العشف كالتصخؼ كأساس ال– ٕ٘ٔٔ
 ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٚٔالتعميع السدتسخ ،

حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة "االخصاء الذائعة بالسجاؿ التخبػؼ ككيؽية معالجتيا"،السجيخية – ٕٙٔٔ
 ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٔٔالعامة لمتخبية في محافطة االنبار قدع االعجاد كالتجريب ،

السشاخ في عجد اياـ بقاء السختفعات الجػية  حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"اثخ تغيخ– ٕٚٔٔ
،جامعة البرخة كمية التخبية ٕٙٔٓ-ٕ٘ٓٓ، ٜٔٙٔ-ٜٓ٘ٔالزحمة كالعسيقة فػؽ العخاؽ لمجكرتيغ 

 ٕٕٕٓ/ٓٔ/ٕٙلمعمـػ االندانية،
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة "السفاعل السحبحب الحائخ...."،جامعة تكخيت مخكد التعميع – ٕٛٔٔ

 ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٜٔالسدتسخ،
حاصمة عمى شيادة حزػر في الشجكة"دكر القشػات الفزائية االسالمية في تذكيل صػرة االدياف – ٜٕٔٔ

 \حٕٕٕٓ/ٔٔ/ٗاالخخػ غيخ االسالـ لجػ الجسيػر"،مخكد كخبالء لمجراسات كالبحػث،
حاصمة عمى شيادة حزػر في الشجكة"مخض الدكخؼ انػاعو كاالسباب كاالعخاض كالسزاعفات – ٖٓٔٔ

 ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٚٔلعالج"،جامعة سامخاء كمية العمـػ االسالمية ،كشخؽ الػقاية كا
االككخانية قخاءة استخاتيجية في بجاياتيا –الػرشة "الحخب الخكسية حاصمة عمى شيادة مذاركة في – ٖٔٔٔ

 ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٙٔكمخخجاتيا"،جامعة البرخة كمية التخبية لمعمـػ االندانية ،
ية"،جامعة سامخاء كمية العمـػ حاصمة عمى شيادة حزػر في الشجكة"الخيادة التخبػ – ٕٖٔٔ

 ٕٕٕٓ/ٔٔ/٘ٔاالسالمية،
االجخاءات االدارية –تعميسات التخؾيات العمسية  " حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة– ٖٖٔٔ

 ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٕٓكالسعػقات"،جامعة تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراالت ،
دشا؟،السشتجػ العخبي حاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة"ىل ندتصيع اف نحل مذاكمشا بأنف– ٖٗٔٔ

 ٕٕٕٓ،ٔٔ/ٕٕلجراسات السخأة كالتجريب،
اشكاليا – ٖٕٔٓفي العخاؽ ما بعج  حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة"االمبخيالية االمخيكية– ٖ٘ٔٔ

 ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٕٔ،كاثارىا"،جامعة تكخيت مخكد التعميع السدتسخ ،
جامعة تكخيت مخكد التعميع  اني"،حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة"االميخ معغ بغ زائجة الذيب– ٖٙٔٔ

 ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٕٕالسدتسخ ،
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"تحميل االستذيادات لمسجالت العمسية"،كزارة التعميع العالي – ٖٚٔٔ

 ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٛٔكالبحث العمسي جياز االشخاؼ كالتقػيع العمسي،
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ة البرخة كمية التخبية لمبشات حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة"الدالـ الشفدي كاالسخؼ"،جامع– ٖٛٔٔ
،ٕٖ/ٔٔ/ٕٕٕٓ 
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"تسكيغ السخأة مغ مشطػر تخبػؼ"،مؤسدة الخؤػ لمتعميع – ٜٖٔٔ

 .ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٕٗكالتشسية السدتجامة،
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"فغ القاء السحاضخات"،السجيخية العامة لمتخبية في محافطة – ٓٗٔٔ

 ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٛٔالعجاد كالتجريب ،االنبار قدع ا
مخكد ابجاع قخاءة ججيجة"،–حاصمة عمى شيادة حزػر في السحاضخة "اعادة بشاء عمع العسخاف – ٔٗٔٔ

لمجراسات كتحقيق التخاث الحزارؼ التابع لمجسعية العخاؾية العمسية لمسخصػشات بسذاركة جامعة 
   ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٕ٘،عشػاف  عمسية دكليةمارديغ ارتػقمػ التخكية كجسعية قجيع اكاديسي التخكية محاضخة 

حاصمة عمى شيادة مذاركة كحزػر في الػرشة "السخأة مجتسع متكامل اسيع التػازؼ كالتقاشع"،قدع – ٕٗٔٔ
االرشاد الشفدي كالتػجيو التخبػؼ بالتعاكف مع شعبة التعميع السدتسخ ،الجامعة 

 ٕٕٕٓ/ٔٔ،ٛٔالسدتشرخية،
"السخجرات اكفاف السػت السمػثة"،الجامعة التقشية حاصمة عمى شيادة مذاركة كحزػر في الػرشة – ٖٗٔٔ

 ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٚٔالرػيخة بالتعاكف مع شعبة التعميع السدتسخ الجامعة السدتشرخية ،–الػسصى 
حاصمة عمى شيادة مذاركة كحزػر في الػرشة"تحميل الشز االدبي في ضػء المدانيات – ٗٗٔٔ

عبة التعميع السدتسخ في الجامعة السحجثة"،الكمية التخبػية السفتػحة ذؼ قار سػؽ الذيػخ ،ش
 ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٜٔالسدتشرخية،

حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة"ادارة االزمات كصشاعة القخار"،مؤسدة الحكػات لمثقافة كالفكخ – ٘ٗٔٔ
 ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٕٙكالفشػف،

حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة"ضاىخة العشف ضج السخأة :الػاقع كاليات الحج مشيا"،السشتجػ – ٙٗٔٔ
 ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٕٙعخبي لجراسات السخأة كالتجريب،ال

حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة"مكانة السخأة العخبية قبل االسالـ"،جامعة – ٚٗٔٔ
 ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٕ٘تكخيت،

حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة"كيؽية كتابة بحث تاريخي كفق السعاييخ العمسية"،جامعة – ٛٗٔٔ
 ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٕٙتكخيت،

ي الشجكة"مصياؼ االمتراص الحرؼ كاالنبعاث الحرؼ"،جامعة ديالى حاصمة عمى شيادة حزػر ف– ٜٗٔٔ
 ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٕٗكمية التخبية السقجاد،

حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"تعديد الػعي لمسخأة بالرحة الشفدية كالعقمية كاقع ايجابي  ٓ٘ٔٔ
 ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٕٚجامعة السػصل،–نصسح لو"،كمية التخبية االساسية 
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كة في الشجكة"التشذئة االجتساعية بيغ الساضي كالحاضخ"،كمية التخبية حاصمة عمى شيادة مذار – ٔ٘ٔٔ
 ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٕٗاالساسية جامعة السػصل،

حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"نطخة في عالع العسالت الخقسية :نذأتيا كاستثسارىا"،الجامعة – ٕ٘ٔٔ
 ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٕٗالتقشية الػسصى ،

التذخيعية االتحادية في العخاؽ بيغ الشز الجستػرؼ  حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة"الدمصة– ٖ٘ٔٔ
 ٕٕٕٓ/ٔٔ/٘ٔكالػاقع"،كمية السعارؼ الجامعة،

يـػ  ٙٔحاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة"االليات الجكلية لمترجؼ لمعشف ضج السخأة حسمة الػ – ٗ٘ٔٔ
 ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٕٛلسشاىزة العشف ضج السخأة""،جامعة تكخيت،

رشة"االعالـ كاليات العسل بشاء الرػرة االيجابية لسفيػـ تسكيغ حاصمة عمى شيادة حزػر في الػ – ٘٘ٔٔ
 ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٕٕالسخأة ..الؿيادات الجامعية انسػذجا"،جامعة البرخة كمية التخبية لمعمـػ االندانية ،

جامعة البرخة كمية التخبية لمعمػـ  حاصمة عمى شيادة حزػر في الػرشة"ممػثات البيئة كالحج مشيا"،– ٙ٘ٔٔ
 ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٖٕاالندانية ،

جامعة  "،ٕٔٓٓ-ٜٚٗٔالباكدتانية –حاصمة عمى شيادة حزػر في الػرشة"العالقات االمخيكية – ٚ٘ٔٔ
 ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٖٕالبرخة كمية التخبية لمعمـػ االندانية ،

حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكةشالفكاىة كدكرىا في خفس الزغػط الشفدية"،جامعة – ٛ٘ٔٔ
 ٕٕٕٓ/ٕٔ/ٔتكخيت،

" ،جامعة بغجاد ،كمية  ”.… primer desing and pcrفي الػرشة"حاصمة عمى شيادة حزػر – ٜ٘ٔٔ
 ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٙٔ-٘ٔالعمػـ ،

حاصمة عمى شيادة حزػر في الشجكة"االخبار الدائفة ..كعسميات صشاعة الرػر االعالمية"،مؤسدة – ٓٙٔٔ
 ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٖٓالسشارة لمتشسية كالتعميع،

يا كاضخارىا كسبل الحج مشيا"،جامعة حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة"حػادث الديارات اسباب– ٔٙٔٔ
 ٕٕٕٓ/ٕٔ/ٔالبرخة،كمية التخبية لمبشات،

حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"دعع الدمػؾ االيجابي في عالج السذاكل الدمػكية لالشفاؿ – ٕٙٔٔ
 ٕٕٕٓ/ٓٔ/ٚكالسخافقيغ"،جامعة البرخة مخكد التصػيخ كالتعميع السدتسخ،

"تأثيخ العشف االسخؼ عمى الرحة الشفدية لالشفاؿ "،جامعة حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة– ٖٙٔٔ
 ٕٕٕٓ/ٕٔ/ٔجابخ بغ حياف الصبية،

 ٕٕٕٓ/ٓٔ/ٛٔحاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"الػقاية مغ السخجرات"، ٗٙٔٔ
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة "تأثيخ الحقػؿ الشفصية عمى الػضع البيئي كالرحي في – ٘ٙٔٔ

 ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٔٔقزاء القخنة"،
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حاصمة عمى شيادة حزػر في الشجكة"فغ االلقاء لمتجريدييغ"،جامعة سامخاء كمية العمػـ االسالمية – ٙٙٔٔ
،٘/ٕٔ/ٕٕٕٓ 
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة"سبل التحريل العمسي الشاجح"،جامعة البرخة كمية التخبية – ٚٙٔٔ

 ٕٕٕٓ/ٕٔ/٘لمبشات،
" الجامعة خصي االكمات بتعديد القجراتمغ تحاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة"تسكيغ السخأة – ٛٙٔٔ

 ٕٕٕٓ/ٕٔ/ٔالتقشية الػسصى ،مخكد التعميع السدتسخ،
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة"كاقع السدخح السجرسي السعاصخ"،جامعة تكخيت مخكد التعميع – ٜٙٔٔ

 ٕٕٕٓ/ٕٔ/ٚالسدتسخ،
الى ،االمانة العامة حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"السخصػشات ككيؽية تحؿيقيا"،جامعة دي ٓٚٔٔ

 ٕٕٕٓ/ٕٔ/ٚلمسكتبة السخكدية،
حجة ك حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"اساسيات البحث العمسي "،جامعة ميداف،كمية العمـػ – ٔٚٔٔ

 ٕٕٕٓ/ٕٔ/ٙالتأىيل كالتػضيف،
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"معاييخ الدمػؾ السيشي كتأثيخىا عمى السجتسع – ٕٚٔٔ

 ٕٕٕٓ/ٕٔ/ٕعامة لمتخبية في محافطة االنبار قدع االعجاد كالتجريب ،التخبػؼ"،السجيخية ال
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"تسكيغ السخأة ضخكرة ممحة في تشسية السجتسعات"،مخكد – ٖٚٔٔ

  ٕٕٕٓ/ٕٔ/ٙالتصػيخ االستخاتيجي االكاديسي بالتعاكف مع مؤسدة الخؤػ لمتعميع كالتشسية السدتجامة،
زػر في الػرشة"مجخل الى عمع البمػرات "،جامعة ديالى كمية التخبية حاصمة عمى شيادة ح– ٗٚٔٔ

 ٕٕٕٓ/ٕٔ/ٙالسقجاد،
-ٜٚٗٔحاصمة عمى شيادة حزػر في الشجكة"كػامي نكخكما كدكره في الحخكة التحخرية الغانية – ٘ٚٔٔ

 ٕٕٕٓ/ٕٔ/٘جامعة ديالى كمية التخبية السقجاد، "،ٜٚ٘ٔ
جامعة ديالى  تراص الحرؼ كاالنبعاث الحرؼ"،حاصمة عمى شيادة حزػر في الشجكة"مصياؼ االم– ٙٚٔٔ

 ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٕٗكمية التخبية السقجاد،
 ٕٕٕٓ/ٕٔ/ٛحاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة"الحساية الكاثػدية"،جامعة ديالى،– ٚٚٔٔ
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"استخاتيجية التمعيب في التعميع االلكتخكنيط،الجامعة التقشية  ٛٚٔٔ

 ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٜٕالػسصى ،
حاصمة عمى شيادة حزػر في الػرشة"مكػنات الديػت الصبيعية كاستخجاميا"،جامعة بغجاد،كمية – ٜٚٔٔ

 ٕٕٕٓ/ٕٔ/ٛالعمـػ لمبشات،
حاصمة عمى شيادة حزػر في الػرشة "ضاىخة التشسخ االسباب كشخؽ العالج"،جامعة البرخة ،كمية – ٓٛٔٔ

 ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٜٕالتخبية لمعمـػ االندانية،
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الشجكة"اثخ الحداب الفمكي في تحجيج شيخ رمزاف"،جامعة سامخاء  حاصمة عمى شيادة حزػر في– ٔٛٔٔ
 ٕٕٕٓ/ٕٔ/ٚكمية العمـػ االسالمية،

 ٕٕٕٓ/ٕٔ/ٜحاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة"الشقج كالػعي البيئي" ،جامعة تكخيت،– ٕٛٔٔ
في  "،السجيخية العامة لمتخبيةاستخاتيجيات التجريذ الحجيثة الػرشة"حاصمة عمى شيادة مذاركة في – ٖٛٔٔ

 ٕٕٕٓ/ٕٔ/ٜمحافطة االنبار قدع االعجاد كالتجريب،
حاصمة عمى شيادة حزػر في السحاضخة العمسية"االضخار التي تريب السخصػشات كشخائق – ٗٛٔٔ

معالجتيا"،الجسعية العخاؾية لمسخصػشات ،جامعة مارديغ اتػقمػ التخكية كجسعية قجيع اكاديسي التخكية 
،ٔٙ/ٕٔ/ٕٕٕٓ 
"ضػاىخ االنحخاؼ في السجتسع"،كمية التخبية لمعمػـ االندانية ،جامعة  الػرشةحاصمة عمى شيادة – ٘ٛٔٔ

 ٕٕٕٓ/ٕٔ/ٚالبرخة،
 راكنجا انسػذجا"،–حاصمة عمى شيادة حزػر في الػرشة"الحخب االىمية كتجاعياتيا عمى السجتسع – ٙٛٔٔ

 ٕٕٕٓ/ٕٔ/ٙكمية التخبية لمعمـػ االندانية ،جامعة البرخة،
مسيجات اختيار الدكجة االعتبارية كاثخىا في نجابة  حاصمة عمى شيادة حزػر في الػرشة"- ٚٛٔٔ

 ٕٕٕٓ/ٕٔ/ٙكمية التخبية لمعمـػ االندانية ،جامعة البرخة، السػلػد"،
اتفاؾية سيجاك –حاصمة عمى شيادة حزػر في الػرشة"الدياسة الجكلية لسكافحة العشف ضج السخأة – ٛٛٔٔ

 ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٖٓكمية التخبية لمعمـػ االندانية ،جامعة البرخة، "،-انسػذجا
 قيتحق ةيؽيكك ةيلمسجالت العمس ةيالسدتػعبات العالسحاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة " – ٜٛٔٔ

  ٕٕٕٓ/ٕٔ/ٙٔ  ،العمسي عياالشخاؼ كالتقػ  جھاز العالي كالبحث العمسي عيكزارة التعم"، شخكشھا
امعة التقشية حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"العشف االسخؼ كتأثيخه في ىجـ السجتسع"،الج– ٜٓٔٔ

 ٕٕٕٓ/ٕٔ/ٚٔالػسصى مخكد التعميع السدتسخ،
 ٕٕٕٓ/ٕٔ/ٜٔمذاركة في الػرشة"مخاشخ عسالة االشفاؿ ككيؽية الحج مشيا"،حاصمة عمى شيادة – ٜٔٔٔ
حاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة"الزغػط الشفدية"،جامعة البرخة ،كمية التخبية – ٕٜٔٔ

 ٕٕٕٓ/ٕٔ/ٜٔلمبشات،
لػرشة"ضاىخة التشسخ االجتساعي"،جامعة البرخة،كمية التخبية لمعمـػ حاصمة عمى شيادة حزػر في ا– ٖٜٔٔ

 ٕٕٕٓ/ٕٔ/ٗٔاالندانية،
 حاصمة عمى شيادة حزػر في الػرشة"جديخة صقمية كدكرىا في نقل الحزارة االسالمية الى اكربا"،– ٜٗٔٔ

 ٕٕٕٓ/ٕٔ/ٖٔ،جامعة البرخة،كمية التخبية لمعمـػ االندانية
 ة"االلية السػكمة بسيشة صيج البخ كالبحخ في مرخ القجيسة"،حاصمة عمى شيادة حزػر في الػرش– ٜ٘ٔٔ

 ٕٕٕٓ/ٕٔ/ٖٔ،جامعة البرخة،كمية التخبية لمعمـػ االندانية
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حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"نيج السجرسة بأكسميا لمتخبية عمى حقػؽ االنداف – ٜٙٔٔ
 ٕٕٕٓ/ٕٔ/ٙٔكتعميسيا"،السجيخية العامة لمتخبية في محافطة االنبار ،

–صمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة"الحساية الجكلية لبعس الفئات في القانػف الجكلي االنداني حا– ٜٚٔٔ
 ٕٕٕٓ/ٕٔ/ٕٔنداء ناشفاؿ،صحفييغ"،جامعة تكخيت ،

الشجكة"السخاجع التاريخية الستأخخة كاثخىا في عمع الخؤػ حاصمة عمى شيادة مذاركة في – ٜٛٔٔ
 ٕٕٕٓ/ٕٔ/ٕ٘كاالحالـ"،جامعة تكخيت،

شيادة مذاركة في الػرشة"لغة الزاد كجدخ التػاصل الحزارؼ في اليػـ العالسي لمغة حاصمة عمى – ٜٜٔٔ
 ٕٕٕٓ/ٕٔ/ٛٔالعخبيةط،جامعة ديالى،

حاصمة عمى شيادة حزػر في الػرشة"الحساية االجتساعية لمعساؿ في قانػف الزساف – ٕٓٓٔ
 ٕٕٕٓ/ٕٔ/ٕٔالعخاقي"،

يخ الياباف كتجخبتيا التحجيثية"،مخكد حاصمة عمى شيادة حزػر في الشجكة"كيف يفيع العخاقيػف تار – ٕٔٓٔ
 ٕٕٕٓ/ٕٔ/ٕٚد.صالح الدامخائي لمبحػث كالجراسات كشؤكف االسالـ في الياباف،

-ٕٚحاصمة عمى شيادة مذاركة في الشجكة"كشػزنا مغ الكائشات الالفقخية"،جامعة تكخيت،– ٕٕٓٔ
ٕٛ/ٕٔ/ٕٕٕٓ 

ج مغ ضاىخة انتذار مذاركة في الشجكة"العالقات العامة كدكرىا لمححاصمة عمى شيادة – ٖٕٓٔ
 ٕٕٕٓ/ٕٔ/ٖٔالسخجرات"،مؤسدة الحكػات لمثقافة كالفكخ كالفشػف،

حاصمة عمى شيادة مذاركة في كرشة العسل "دكر االماـ زيغ العابجيغ عميو الدالـ في خمػد كاقعة – ٕٗٓٔ
 ٕٕٕٓ/ٕٔ/ٕٚالصف"،كمية الكػت الجامعة،

ذكؼ االعاقة كاالحتياجات الخاصة حاصمة عمى شيادة مذاركة في الػرشة"قخاءة في قانػف رعاية – ٕ٘ٓٔ
العقػبات"،السشتجػ  العخبي لجراسات السخأة كالتجريب –: االمتيازات ٖٕٔٓ( لدشة ٖٛرقع )

،ٕ/ٔ/ٕٕٖٓ 
 :السؤتسرات*
بحث  اعجاد كمية التخبية في جامعة تكخيت ،قدع المغة العخبية ٖٕٔٓ مؤتسخ )السخصػشات الثاني(-ٔ

 . دة نذخىا"الصبعات الخديئة كالحاجة الى اعا
السؤتسخ التخرري الحؼ اقامو مخكد السدتشرخية لمجراسات العخبية كالجكلية /الجامعة السدتشرخية قدع - ٕ

الجراسات التاريخية كبالتعاكف مع كزارة الثقافة كاالعالـ بسشاسبة اختيار مجيشة بغجاد حاضخة الثقافة العخبية 
 االصػؿ المغػية لتدسيتيا"   .اعجاد بحث" بغجاد مغ حيث ٖٕٔٓكاالسالمية لعاـ 

مؤتسخ كمية التخبية /الجامعة السدتشرخيةاعجاد بحث معارؾ حاسسة في التاريخ االسالمي"معخكة كادؼ - ٖ
 ديخغع ك انجخػؼ " انسػذجا (
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/)الفكخ التاريخي بيغ االصالة كالسعاصخة( ٕٙٔٓ/ ٔ/ ٛٔمؤتسخ قدع التاريخ االكؿ كالسشعقج في -ٗ
 "مذارؾ"

العمسي الجكلي الخابع لكمية التخبية ابغ رشج لمعمػـ االندانية تحت شعار)االصالح التخبػؼ رؤية  السؤتسخ- ٘
 ."مذارؾ"ٕٙٔٓ/ٕ٘-ٕٗمدتقبمية في التعميع العالي( لمفتخة مغ 

تحت شعار )رؤػ  ٕٙٔٓ/ٖ/ٖٔالسؤتسخ الدابع لجامعة ديالى كمية التخبية االساسية السشعقج بتاريخ  - ٙ
 فة كالسعخفة(معاصخة في الثقا

مؤتسخ ديػاف الػقف الدشي تحت شعار )دكر التعميع في التشذئة كبشاء السجتسع كمشاىزة االرىاب  - ٚ
 كالصائؽية(

 

السؤتسخ الدشػؼ الخامذ )سمساف ممتقى االدياف (تحت شعار سمساف السحسجؼ "عميو الدالـ"فكخ كاصالح -ٛ
 ٕٙٔٓيل سميساف السحسجؼ عميو الدالـ كحزارة،االمانة العامة الخاصة لسدار الرحابي الجم

مؤتسخ مشتجػ الدالـ الجكلي لمعمع كالثقافة،االماـ الحديغ عميو الدالـ رسالة اندانية الى كافة -- ٜ
 ٕٙٔٓالسجتسعات ،

 حزػر . االمارات العخبية الستحجة ٕ٘ٔٓ مؤتسخ المغة العخبية صاحبة الجاللة الخابع-ٓٔ
 االمارات العخبية الستحجة حزػر كرئيذ جمدة ٕٙٔٓالجاللة الخامذمؤتسخ المغة العخبية صاحبة - ٔٔ
)السعخفة التاريخية لخجمة الحاضخ كالسدتقبل ( ٕٚٔٓ/ ٖ/ ٙمؤتسخ قدع التاريخ الثالث كالسشعقج في - ٕٔ

 -ٖٖٗ"مذارؾ" عزػ المجشة العمسية+بحث مشفخد /عشػاف البحث )ازدىار الحياة العمسية في العرخ البػييي)
 ـ( (٘٘ٓٔ – ٜ٘ٗ/ ىػ ٚٗٗ

السؤتسخ العمسي الجكلي الخامذ  لكمية التخبية ابغ رشج لمعمـػ االندانية تحت شعار)اسيامات التخبية --ٖٔ 
."مذارؾ"ببحث مشفخد عشػاف البحث ٕٚٔٓ/٘/ٗ-ٖكالتعميع في بشاء االنداف كتشسية الفكخ ( لمفتخة مغ 

 ـ((ٖٜٚ-ٜٗ٘)اضصخاب االكضاع الدياسية في العخاؽ )
-ٔالسؤتسخ الجكلي لمغة العخبية الدادس في دكلة االمارات العخبية الستحجة / دبي لمفتخة مغ --ٗٔ 

،مذاركة ببحث مذتخؾ مع ا.د.كليج عبػد دمحم/عشػاف البحث )أثخ إزدىار المغة العخبية كآدابيا  ٕٚٔٓ/٘/ٗ
 ـ((ٓٔ– ٚىػ /  ٗ- ٔفي البالد غيخ الشاشقة بيا ) ؽ 

جة حقػؽ االنداف في كمية التخبية /ابغ رشج تحت شعار)حقػؽ االنداف في العخاؽ السؤتسخ االكؿ لػح - ٘ٔ
 ٕٚٔٓالسعاصخ( 

السؤتسخ االكؿ في كمية االداب /الجامعة السدتشرخية/ تحت شعار )باالصالح يرمح السجتسع  -ٙٔ 
 ٕٚٔٓ/ٕٛ-ٕٚكتختقي االمع( ،

دع االثار  /تحت شعار )عمع االثار كالعمـػ السؤتسخ الدشػؼ االكؿ في كمية االداب /جامعة بغجاد /ق - ٚٔ
 ٕٙٔٓ/ٔ/تذخيغ  ٖٔاالخخػ(
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السؤتسخ االكؿ في كمية االثار  /جامعة الكػفة  /تحت شعار)اثارنا مرجر فخخنا(،بعشػاف )االثار  - ٛٔ
 ٕٚٔٓ/ٖ/ٕٛكالتخاث العخاقي :التحجيات السعاصخة(/

عخبي جامعة بغجاد /تحت شعار)تاريخ العمػـ عشج السؤتسخ الثاني في /مخكد احياء التخاث العمسي ال -ٜٔ 
 ٕٙٔٓ/ٕٔ/ٕٕ-ٕٔالعخب(،

،مذاركة  ٕٛٔٓمؤتسخ قدع التاريخ كمية التخبية ابغ رشج /جامعة بغجاد  )السػصل تاريخ كحزارة ( – ٕٓ 
 ـ((.ٗٔ-ٖٔق/ٛ-ٚببحث مشفخد عشػانو)السػصل في كتب الخحالة)ؽ

،مذاركة ببحث ٕٛٔٓبغجاد )السػصل ميج الحزارت (  مؤتسخ قدع التاريخ كمية االداب، جامعة -ٕٔ 
 ـ((مذتخؾ مع ا.د. كليج عبػد دمحمٖٔ-ٓٔق/ٚ-ٗعشػانو )السػصل في كتب الجغخافييغ )ؽ

مؤتسخ كمية التخبية الجامعة السدتشرخية قدع التاريخ )الجغخاؼية كالتاريخ يمتؿياف في السكاف كالدماف  - ٕٕ
ليج عبػد دمحم ببحث معشػف )الَعالَّمة األستاذ الجكتػر حديغ الجاقػقي .مذاركة ببحث مذتخؾ مع ا.د.ك ٕٛٔٓ(

 ( ٕ٘ٓٓ -ٕٕٜٔحياتو كآثاره العمسية ) 
 ٕٔ-ٜٔالسؤتسخ الجكلي لمغة العخبية الدابع في دكلة االمارات العخبية الستحجة / دبي لمفتخة مغ  - ٖٕ

مرشفات االدباء مغ غيَخ الشَّاِشَقيغ بيا "ديػاف ،مذاركة ببحث عشػانو)أثََّخ المُّغة العخبيَّة في ٕٛٔٓنيداف 
 ـ(" ْنُسػَذجا (.٘ٓٔٔىػ/ ٜٜٗلغات التخؾ" لػػ "محسػد الكاشغخؼ)ت

مذاركة في السؤتسخ الجكلي الحادؼ كالثالثػف )الدالمة كالرحة السيشية لمعساؿ كحساية البيئة  -ٕٗ 
" الحؼ نطستو مخكد التشسية لمجراسات كالتجريب  كالصبيعة( تحت شعار "الدالمة كالرحة السيشية كحساية البيئة

كمؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية كمشطسة االعتساد الجكلي كالبػرد االلساني لمتجريب كاالستذارات ،يػـ الدبت 
ٕٜ/ٕٔ/ٕٓٔٛ. 

السذاركة في السؤتسخ الجكلي العمسي الثالث "قزايا العمػـ االندانية في السخصػشات كالػثائق -ٕ٘ 
"الحؼ اقامو مخكد تحقيق السخصػشات في رحاب -ججلية التخاث كالسعاصخة-ركث العخبي كاالسالميكالسػ 

شباط  ٙ-٘مرخ لمفتخة مغ –جامعة قشاة الدػيذ بالتعاكف مع الجسعية العخبية لمحزارة كالفشػف االسالمية  
السغػلية االيمخانية  االسساعيمية.)عشػاف البحث الرخاع الدياسي كاالدارؼ بيغ كزراء الجكلة–القاىخة 
 ـ(ٖٚٔٔ-ٖٔٔٔىػ/ٚٔٚ-ٔٔٚكنتائجو)

السذاركة في السحفل العمسي الجكلي الثالث الحؼ اؾيع في ماليديا بالتعاكف مع مشرة اريج لمفتخة مغ -ٕٙ 
-ٕٙٙ،ببحث )الجكر الدياسي كاالدارؼ لمريشييغ في عيج اككتاؼ خاف )ٜٕٔٓ/ٔ/ٕكلغاية  ٕٕٔٛٔٓ/ٜٕ

 ـ(ٕٕٗٔ-ٕٕٛٔىػ/ٓٗٙ
 ٕٓ-ٜٔالسذاركة في مؤتسخ الجراسات العميا االكؿ ،كمية التخبية ابغ رشج لمعمػـ االندانية لمفتخة مغ -ٕٚ

 .،رئيذ جمدة.ٜٕٔٓ/ٔ/
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نيداف  ٖٔ-ٔٔالسؤتسخ الجكلي لمغة العخبية الثامغ في دكلة االمارات العخبية الستحجة / دبي لمفتخة مغ  - ٕٛ
دمحم عشػانو)أثََّخ حخكؼ المُّغة العخبيَّة في َأْبَجِجيَّاِت الذعػب ،مذاركة ببحث مذتخؾ مع ا.د.كليج عبػد ٜٕٔٓ

 َنُسػَذجا  ( -الريشية  -غيَخ الشَّاِشَقِة بيا  ) األكيغػرية في ُتخكدتاف الَذخؾية 
السذاركة في عجد كبيخ مغ السؤتسخات التي نطستيا مؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية كمشطسة االعتساد - ٜٕ

 ٜٕٔٓبػرد االلساني لمتجريب كاالستذارات الجكلي كال
مذاركة في السمتقى الثقافي االكؿ العزاء مشرة اريج في العخاؽ كالحؼ نطع في الحكخػ الدشػية الثالثة -ٖٓ

 . ٜٕٔٓ/ٗ/ٕ٘لتأسيذ السشرة كيـػ الباحث العخبي  ،في كمية التخبية لمبشات الجامعة العخاؾية يـػ 
الدابع بعشػاف)االرتقاء بجػدة التعميع شخيق لبشاء العخاؽ(،تحت  مذاركة في السؤتسخ الجكلي-ٖٔ 

 ٜٕٔٓ/ٗ/٘ٔ-ٗٔشعار)بالتخبية كالتعميع تختقي االمع( التي اقامتو كمية التخبية ابغ رشج يػـ لمسجة مغ 
مػ( كابغ ٕٚٔٔق/ٗٔٙ،ببحث معشػف) السؤسدات التعميسية في العخاؽ مغ خالؿ رحمتي ابغ جبيخ)ت 

 مػ(.ٜٖٙٔىػ/ ٔٚٚبصػشة)ت
الحؼ نطسو مشطسة السمف الػششي  ٜٕٔٓ/ ٗ/ ٕٙكٕ٘مذاركة في ممتقى اربيل الجبمػماسي ليػمي -ٕٖ 

 بالتعاكف مع اتحاد بخلسانيي كػردستاف .
الحؼ اؾيع في مرخ يـػ  ٖٕٓٓمذاركة في السشتجػ العخبي االفخيقي في اشار االستخاتيجية االمسية - ٖٖ
عخاقة لمثقافة كالتشسية ،بػرقة عسل "ابعاد التشسية التخبػية السدتجامة في بالتعاكف مع مؤسدة ال ٜٕٔٓ/ٛ/ٕٗ

بػرقة عسل "ابعاد  ٜٕٔٓ/ٛ/ٕٗالبخامج التجريبية في الجامعجػ العخبي االفخيقي الحؼ اؾيع في مرخ يػـ 
 التشسية التخبػية السدتجامة في البخامج التجريبية في الجامعات العخاؾية".

خ الجكلي االكؿ لمرحة الشفدية كتشسية االسخة كالسجتسع تحت شعار )معا نحػ مذاركة في السؤتس-ٖٗ 
 . ٜٕٔٓ/ٛ/ ٕٗمخكد التعميع السجني يـػ الدبت –االرتقاء(،الحؼ انعقج في االسكشجرية 

،عشػاف ٖٕٓٓمذاركة في السشتجػ العخبي االفخيقي لمتجريب كالتشسية في اشار االستخاتيجية االمسية - ٖ٘
 .ٜٕٔٓ/ٛ/ٕٗالتشسية التخبػية السدتجامة في البخامج التجريبية في الجامعات العخاؾية(،القاىخة،البحث)ابعاد 

مذاركة في السؤتسخ الجكلي االكؿ لكمية الجراسات الستػسصة ،جامعة فمدصيغ، تحت عشػاف)التعميع - ٖٙ
 .ٜٕٔٓ/ٜ/ٕٙ-ٕ٘التقشي في عرخ العػلسة(لمسجة مغ 

الجكلي )الثػرة الحديشية اصالح مجتسعي متججد (الحؼ نطستو مؤسدة  السذاركة في السؤتسخ العمسي-ٖٚ 
العخاقة لمثقافة كالتشسية كالبػرد االلساني لمتجريب كاالسذارات بخعاية الشقابة العامة لمسجربيغ العخاقييغ يـػ 

 ببحث معشػف)الؿيع االخالؾية كاالجتساعية لمثػرة الحديشية كاثخىا عمى االصالحٜٕٔٓ/ٜ/ٕٔالدبت 
 السجتسعي في العخاؽ(

السذاركة في السمتقى العمسي الحؼ نطستو مؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية كالبػرد االلساني لمتجريب - ٖٛ
.بعشػاف التعميع مغ اجل مدتقبل مدتجاـ ٜٕٔٓ -ٓٔ-ٕٔكاالستذارات كالشقابة العامة لمسجربيغ العخاقييغ
 غافػرة(.عشػاف البحث)االتجاىات الحجيثة لمتعميع في سش
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السذاركة في السمتقى العمسي الحؼ نطستو مؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية كالبػرد االلساني لمتجريب - ٜٖ
 .بعشػاف)االصالح في مجاؿ التخبية كالتعميع(ٜٕٔٓ -ٔٔ-ٕكاالستذارات كالشقابة العامة لمسجربيغ العخاقييغ

اىات الحجيثة في العمػـ االندانية كاالجتساعية السذاركة في السؤتسخ العمسي الجكلي بعشػاف )االتج- ٓٗ
(كتحت شعار )العمػـ االندانية كاالجتساعية نحػ تعميع متصػر(الحؼ نطستو مؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية 
كالبػرد االلساني لمتجريب كاالسذارات كمشطسة االعتساد الجكلي بخعاية الشقابة العامة لمسجربيغ العخاقييغ يـػ 

 ببحث معشػف)دكر البحث العمسي في تحقيق التشسية(.ٜٕٔٓ/ٓٔ/ٕٙالدبت 
السذاركة في مؤتسخ بيخكت الجكلي لمعمػـ االندانية كاالجتساعية "قخاءات معخؼية في العمػـ االندانية -ٔٗ

،ببحث عشػانو"بشاء مجيشة داؼ دك في الريغ  ٜٕٔٓ/ٔٔ/ٚٔ-ٙٔكاالجتساعية"الحؼ انعقج في بيخكت بتاريخ 
 يخية كحزارية".دراسة تار –

السذاركة في السؤتسخ الجكلي الدادس كاالربعػف بعشػاف "نيزة شاممة لتشسية بذخية مدتجامة"الحؼ - ٕٗ
اقامتو مؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية كالبػرد االلساني لمتجريب كاالستذارات كبخعاية الشقابة العامة لمسجربيغ 

كبػرقة عسل بعشػاف"مشرة اريج كاثخىا في تشسية البحث  ٜٕٔٓ/ٔٔ/ٖٓالعخاقييغ في يػـ الدبت السػافق 
 العمسي".

السذاركة في السؤتسخ الجكلي االكؿ الحؼ نطستو اكاديسية شساؿ اكربا لمعمػـ كالبحث العمسي في - ٖٗ
الجنسارؾ بالتعاكف مع جامعة كاسط /كمية التخبية االساسية،كمؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية بعشػاف"االتجاىات 

في تخكيا ،كببحث عشػانو"شخائق التجريذ  ٜٕٔٓ/ٕٔ/ٓٔ-ٚالحجيثة في تصػيخ التخبية كالتعميع"،لمسجة مغ 
 الحجيثة كاثخىا في تصػيخ التعميع".

السذاركة في السشتجػ العخبي االفخيقي لمتجريب كالتشسية /الجكرة الثانية /تػنذ،كبعشػاف"االستثسار كالتشسية -ٗٗ 
،كبػرقة عسل تحسل عشػاف"االستثسار اىسيتو ٜٕٔٓ/ٕٔ/ٜٕ-ٕٙجيات(،لمسجة السدتجامة )الفخص كالتح

 كاىجافو""
السذاركة في مؤتسخ القاىخة الجكلي لتشسية االسخة كالسجتسع العخبي،بالتعاكف مع مؤسدة فخست ؼيجغ -٘ٗ 

لعخاقييغ ،كالسؤسدة لمتجريب كاالعالـ كالسؤتسخات كمؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية،كالشقابة العامة لمسجربيغ ا
،بػرقة عسل تحسل  ٕٕٓٓ/ٕ/ ٔالعخبية لمتجريب كالتشسية السدتجامة كمؤسدات اخخػ،يػـ الدبت 

 عشػانو"التساسظ االسخؼ كاثخه في السجتسع".
السذاركة في السؤتسخ الجكلي الدابع كاالربعػف بعشػاف "البحث العمسي في العخاؽ االكلػيات كالتحجيات  - ٙٗ

مؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية كالبػرد االلساني لمتجريب كاالستذارات كبخعاية الشقابة العامة  "الحؼ اقامتو
ببحث بعشػاف"اىسية البحث العمسي في الجامعات  ٜٕٔٓ/ٕٔ/ٕٔلمسجربيغ العخاقييغ في يـػ الدبت السػافق 

 العخاؾية"
اـ البحث العمسي في حل السذكالت السذاركة في السؤتسخ الجكلي الثامغ كاالربعػف بعشػاف "اسي - ٚٗ

كمػاجية التحجيات "الحؼ اقامتو مؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية كالبػرد االلساني لمتجريب كاالستذارات كبخعاية 
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ببحث عشػانو "اسيامات البحث  ٕٕٓٓ/ٔ/ٕ٘الشقابة العامة لمسجربيغ العخاقييغ في يػـ الدبت السػافق 
 ية التحجيات"العمسي في حل السذكالت كمػاج

السذاركة في السؤتسخ الجكؿ لمسخأة الؿيادية،ببحث عشػانو)الؿيادة الشدائية في مخاحل التحػؿ السجتسعي - ٛٗ
كبخعاية اكاديسية اشخاقة  ٕٕٓٓ/ٕ/ٕٓلالمة العخبية كاثخىا في نيزة االمع(،الحؼ عقج في القاىخة يػـ 

 كاكاديسية شسذ االمل كاكاديسية بجاية حياة.لمتجريب كمخكد الخاسخ االمخيكي كمؤسدة زكف لمتجريب 
السذاركة في السؤتسخ الجكلي التاسع كاالربعػف بعشػاف ""الحؼ اقامتو مؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية - ٜٗ

كالبػرد االلساني لمتجريب كاالستذارات كبخعاية الشقابة العامة لمسجربيغ العخاقييغ في يػـ الدبت السػافق 
 عشػانو "اثخ العسل التصػعي في التشسية السدتجامة" ببحث ٕٕٓٓ/ٕ/ٕٕ
السذاركة في السؤتسخ الجكلي الخسدػف بعشػاف "السخأة تجميات الحاضخ كتصمعات السدتقبل"الحؼ اقامتو  - ٓ٘

 مؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية كالبػرد االلساني لمتجريب كاالستذارات كبخعاية الشقابة العامة لمسجربيغ العخاقييغ
 ببحث عشػانو "دكر السخأة في العسل التصػعي". ٕٕٓٓ/ٖ/ٚفي يـػ الدبت السػافق 

،الحؼ نطستو مشرة اريج  ٕٕٓٓ/ٗ/ٕٔ-ٛٔشيادة مذاركة في السحفل العمسي الجكلي الدادس لمسجة -ٔ٘
بالتعاكف مع عجة جامعات في ماليديا كالعخاؽ كالجدائخ  ،عشػاف البحث  "تاريخ السغػؿ مغ خالؿ كتاب 

 بمجاف الخالفة الذخؾية لمسدتذخؽ كي اؼ ستخنج""
حاصمة عمى شيادة مذاركة في السؤتسخ العمسي الدشػؼ الثالث لقدع التاريخ كمية التخبية ابغ رشج - ٕ٘

حجكد التػصيف لػقائع التاريخ عبخ –لمعمػـ االندانية ،جامعة بغجاد،تحت شعار"السؤرخ بيغ الخكاية كالشقل 
 .ٕٕٓٓ/٘/ٔٔالعرػر"

حاصمة عمى شيادة مذاركة في السؤتسخ العمسي االفتخاضي االكؿ "ضساف الجػدة كاالعتساد  -ٖ٘ 
االكاديسي "/محػر "االعتساد االكاديسي كالترشيفات العالسية"،كمية االماـ الكاضع"عميو الدالـ"الجامعة 

،ٚ/ٙ/ٕٕٓٓ. 
دانية السشعقج تحت شعار"نتعمع حاصمة عمى شيادة مذاركة في السؤتسخ العمسي االفتخاضي لمعمػـ االن-ٖٖٕ

،كمية التخبية االساسية ،الجامعة السدتشرخية ،ككمية التخبية االساسية ،جامعة  ٕٕٓٓ/ٙ/ٕٔ-ٕٓلشتسكغ"،
 ذؼ قار.

مذاركة في السؤتسخ الجكلي االكؿ "تحجيات السخأة الستسيدة في العالع العخبي "،تحت شعار "بيغ تدتؿيع -ٗ٘ 
الدارة االزمات كالتحكيع الجكلي   Pillarاالكاديسييغ العخب بالتعاكف مع مخكد الحياة "،الحؼ نطسو اتحاد 

،عشػاف البحث ٕٕٓٓ/ٛ/٘ٔكالبحث العمسي كمقخه في لشجف،كجامعة الشيخيغ ،كمية اقتراديات االعساؿ ،
 "باالشتخاؾ مع أ.د.كليج عبػد الجليسي.-انجازات كنجاح–"السخأ العاممة 

كة في السؤتسخ العمسي االكؿ لمعمػـ االجتساعية"التعمع السعخفي في ضل حاصمة عمى شيادة مذار  -٘٘ 
 .ٕٕٓٓ/ٚ/ٕٓتحجيات السدتقبل"،الحؼ نطستو كمية التخبية االساسية ،الجامعة السدتشرخية ،



 

 

 

 

 

 

 

133 

 

في السؤتسخ الجكلي االكؿ "تحجيات السخاة الستسيدة في العالع العخبي،كبعشػاف" بيغ تدتؿيع مذاركة - ٙ٘
الدارة االزمات كالتحكيع الجكلي  pillarنطسو اتحاد االكاديسييغ العخب بالتعاكف مع مخكد  الحياة"،الحؼ

،عشػاف البحث )السخأة ٕٕٓٓ/ٛ/٘ٔكالبحث العمسي في لشجف،كجامعة الشيخيغ كمية اقتراديات االعساؿ ،
 انجازات كنجاح(.باالشتخاؾ مع د. كليج عبػد دمحم–العاممة 

االزياء كمكسالتيا في حزارة كادؼ الخافجيغ –ة في السؤتسخ العالسي االكؿ حاصمة عمى شيادة مذارك- ٚ٘
 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٕ-ٔالحؼ عقج في بغجاد يػمي 

حاصمة عمى شيادة مذاركة في السؤتسخ  العمسي الجكلي الخابع كالخسدػف بعشػاف )شبابشا عشػاف -ٛ٘ 
ة لمثقافة كالتشسية كالشقابة العامة لمسجربيغ ابجاعشا(،كتحت شعار" شبابشا عصاء دائع" الحؼ تشطسو مؤسدة العخاق

 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٚالعخاقييغ،
،في البحث السعشػف"مجيشة ٕٕٓٓ/ٔٔ/٘ٔ-ٔٔحاصمة عمى شيادة مذاركة في السحفل العمسي الدابع - ٜ٘

 .ـ(، الحؼ نطستو مشرة اريجٗٔ-ٖٔىػ/ٛ-ٚبغجاد مغ خالؿ كتب الخحالة )القخف 
تسخ الجكلي الثاني "التعميع عغ بعج ككضائف  السدتقبل في ضل حاصمة عمى شيادة حزػر في السؤ  - ٓٙ

،السخكد االكاديسي لمسؤتسخات كالشذخ العمسي ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٙٔ-ٖٔاالزمات العالسية الشاجسة عغ االكبئة /
 ،ماليديا.

الػاقع –حاصمة عمى شيادة حزػر في السؤتسخ الجكلي االكؿ"البحث العمسي في ضل جائحة كػركنا -ٔٙ 
" لسشرة ايفاد  ،السؤسدة الجكلية لمتصػيخ االكاديسي في السسمكة الستحجة ،الجامعة العخاؾية،جامعة كالسأمػؿ

 .ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٖٓ-ٕٛاالنبار ،جامعة العيغ،
حاصمة عمى شيادة حزػر في السؤتسخ العمسي التخرري الجكلي السجمج االكؿ لقدع التاريخ - ٕٙ

لبحث التاريخي الخصيغ كثيقة االندانية"،جامعة ديالى تحت شعار "ا ٕٕٔٓ/ٔ/ ٙٔ-ٗٔكالسشعقج لمسجة مغ 
 ،كمية التخبية لمعمـػ االندانية ،قدع التاريخ.

شيادة حزػر في السؤتسخ الجكلي االكؿ"االتجاىات الحجيثة في تعميع  المغة االنكميدية حاصمة عمى  - ٖٙ
-ٕ٘-ٕٗابجاعية كافاؽ ججيجة"،كالعمػـ االخخػ ،تحت شعار "المغة االنكميدية كالعمـػ االخخػ :تػجيات 

ٕ/ٕٕٓٔ. 
حاصمة عمى شيادة حزػر السؤتسخ العمسي الجكلي االكؿ لمعمػـ الرخفة كالتصبيؿية "تحت شعار - ٗٙ

"البحث العمسي بػابة لمسعخفة كازدىار لمحزارات"،كمية العمػـ ،جامعة السثشى،بالسذاركة مع الجامعة الساليدية 
 .ٕٕٔٓ/ٖ/ٕ٘-ٕٗلمعمػـ ،

 1st International Conference onة عمى شيادة مذاركة في السؤتسخ الجكلي حاصم-٘ٙ 
Advanced Research in Pure and Applied Science 
Al-Muthanna University 
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College of Science,24-25/3/2021                                                             
                   

-ٕٗمة عمى شيادة مذاركة في السؤتسخ الجكلي العمسي االكؿ "لمبيئة كالسػارد الصبيعية"  لمسجة حاص-ٙٙ 
ٕ٘/ٖ/ٕٕٓٔ .  ،تحت شعار "نحػ استثسار افزل لسػاردنا الصبيعية"،جامعة القادسية/كمية العمـػ

 حاصمة عمى شيادة مذاركة في السؤتسخ الجكلي -ٚٙ 
ICELL 2021 (1st International Conference on English Language & Literature),AL 
IRAQIA NIVERSITY 
Dates:24th - 25th of February, 2021. 

حاصمة عمى شيادة مذاركة في السؤتسخ الجكلي االكؿ لمعمػـ البيئية ،كمية عمـػ البيئة /جامعة القاسع -ٛٙ 
ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٙٔ-٘ٔالخزخاء،  

كلي االكؿ لشقابة االكاديسييغ العخاقييغ فخع بابل لمعمـػ حاصمة عمى شيادة مذاركة في السؤتسخ الج- ٜٙ
.ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٙ-٘الرخفة كالتصبيؿية لمسجة   

حاصمة عمى شيادة حزػر في السػتسخ الثاني الجكلي "مدتقبل التعميع كالتجريب كالتشسية البذخية بيغ - ٓٚ
-ٕٔلعخبي لمتخصيط ، الكػيت،الشسصية كاالبتكار"،معيج نيػككرلج لمتجريب االىمي بالتعاكف مع السعيج ا

ٕٗ/ٗ/ٕٕٓٔ.  
 1st International Conference for Pure"حاصمة عمى شيادة مذاركة في السؤتسخ الجكلي -ٔٚ 

Science (ICPS-2021) which will be held at College of Science / University of 
Diyala, Iraq in partnership with Western Michigan University, USA on 26-27 May 

 ،الحؼ عقج في جامعة ديالى كمية العمػـ  2021
حاصمة عمى شيادة حزػر في السؤتسخ الجكلي التخرري االكؿ في الكيسياء  كالتقشيات البتخككيسياكية -ٕٚ 

جامعة كاسط بالتعاكف  -قدع الكيسياء بكمية العمـػ  (ICPPT) الحؼ عقجتو كمية العمـػ في جامعة كاسط ،
-ٕٙقدع التقشيات البتخككيسياكية في السعيج التقشي كػت )الجامعة التقشية الػسصى(  لمفتخة مغ  مع

 .تحت شعار)رغع التحجيات نسزي قجما نحػ التصػر كاالبتكار في مجاالت الكيسياء الحجيثة(.ٕٕٔٓ/ٙ/ٕٚ
ي حاضخ العخاؽ حاصمة عمى شيادة حزػر في السؤتسخ العسي الجكؿ الخابع السجمج "رؤية عمسية ف- ٖٚ

 .ٕٕٔٓ/ٙ/ٕٛ-ٕٚكمدتقبمو لتشسية مدتجامة"،لمسجة 
حاصمة عمى شيادة حزػر في السؤتسخ الجكلي الثالث"ضاىخة ادماف االشفاؿ عمى السخجرات في زمغ -ٗٚ 

 ٕٕٔٓ/ٙ/ٖٓ-ٜٕ،  bcr"،جامعة الكػفة كتكخيت كمؤسدة ٕٓ-ٜٔالكػفيج 
 . ٕٕٔٓ/ٙ/ٕٙلسعخفة ،مشطسة الرجاقة الجكلية ،الدػيج،الذخرية"،مشتجػ السخأة كالصفل ،اكاديسية اثخاء ا

مذاركة في مؤتسخ كمية العمػـ في جامعة كاسط الجكلي التخرري االكؿ في الكيسياء  كالتقشيات - ٘ٚ
 البتخككيسياكية تحت شعار)رغع التحجيات نسزي قجما نحػ التصػر كاالبتكار في مجاالت الكيسياء الحجيثة(
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جامعة كاسط بالتعاكف مع قدع التقشيات البتخككيسياكية في السعيج التقشي  -بكمية العمػـ كيتذخؼ قدع الكيسياء 
كػت )الجامعة التقشية الػسصى( بجعػتكع لمسذاركة في فعاليات "السؤتسخ الجكلي األكؿ لمكيسياء كالتقشيات 

 . ٕٕٔٓ/ٙ/ٕٚ-ٕٙ( لمفتخة مغ ICPPTالبتخككيسياكية)
ي السؤتسخ االفتخاضي الجكلي االكؿ لمبيئة كالسػارد الصبيعية / كمية العمـػ حاصمة عمى شيادة مذاركة ف-ٙٚ 

اذار   ٕ٘-ٕٗ(كحجة أبحاث البيئة كالػقاية مغ التمػث لمسجة مغ IVCENR 2021جامعة القادسية  ) -
ٕٕٓٔ. 

ثة مشرة اريج في السؤتسخ"الجكلي التاسع لالتجاىات الحجي ٜحاصمة عمى شيادة مذاركة في السحفل - ٚٚ
 ٕٕٔٓ/ٔٔ/٘ٔ-ٔٔفي العمـػ االندانية كاالجتساعية كالمغػية كاالدبية"،

حاصمة عمى شيادة مذاركة في السؤتسخ الجكلي االكؿ لبيئة االىػار كالسدصحات السائية،تحت شعار  -ٛٚ
في  شالحفاظ عمى السدصحات السائية مغ تأثيخ التغيخات البيئية كالتجخالت البذخية" ، السخكد ابحاث االىػار

 .ٕٕٔٓ/ٔٔ/ٛٔ-ٚٔجامعة ذؼ قار لمسجة مغ 
 ٕٕٔٓ/ٕٔ/ٜٔحاصمة عمى شيادة مذاركة في السحاضخة"ميارات اعجاد السقتخح البحثي"،مشرة ايفاد،-ٜٚ
حاصمة عمى شيادة حزػر السؤتسخ مؤتسخ الكاضع الجكلي الثاني لمتصبيقات الحجيثة لتكشػلػجيا  - ٓٛ

 .ٕٕٔٓكانػف األكؿ  ٜ - ٛبغجاد ، العخاؽ لمسجة   ( ، MAICT_2021السعمػمات كاالتراالت )
حاصمة عمى شيادة حزػر السؤتسخ الجكلي الثاني لشقابة االكاديسييغ العخاقييغ لمعمػـ الرخفة -ٔٛ 

تذخيغ  ٘ٔ-ٗٔفخع بابل بالتعاكف مع جامعة بابل في  -(، نقابة االكاديسييغ IICPS_2021كالتصبيؿية )
 ٕٕٔٓالثاني 

ياد مذاركة في السؤتسخ الجكلي )األنجلذ... مدارات التاريخ كالحزارة( الحؼ عقجه حاصمة عمى ش- ٕٛ
االتحاد الجكلي لمسؤرخيغ بالتعاكف مع الجامعو الخزخاء بتػنذ كالسشطسو العخبية لمتخبية كالثقافو كالعمـػ 

بيو جامعو سامخاء كجامعو سيجؼ دمحم بغ عبج هللا بالسغخب كالسعيج العخبي الجيسقخاشية بتػنذ ككميو التخ 
/ ٕٛ-ٕٙبالعخاؽ كبسذاركو السحكسو الجكلية الجائسو لمتحكيع كمشطسو الرجاقو الجكليو. تػنذ. الحسامات 

ٔٔ /ٕٕٓٔ. 
حاصمة شيادة حزػر السؤتسخ الجكلي الثاني لتكشػلػجيا السعمػمات كتعديد التعمع اإللكتخكني -ٖٛ 

جامعة العمػـ كالتكشمػجيا ، بخعايِة قدع  -بغجاد اإلقترادية  ُكمية -كالتصبيقات اأُلخخػ ، قدع عمػـ الحاسػب 
 بغجاد . -، العخاؽ  ٕٕٔٓكانػف األكؿ  IEEE ،28-29العخاؽ 

حاصمة عمى شيادة مذاركة في السؤتسخ الجكلي العمسي الخابع كالخسدػف"نحػ استخاتيجية كششية - ٗٛ
افة كالتشسية ،اتحاد نقابات السجربيغ العخب .،مؤسدة العخاقة لمثقٕٕٕٓ/ٔ/ٕٕالستجامة العسل التصػعي"،

 كالشقابة العامة لمسجربيغ العخاقييغ.
حاصمة عمى شيادة مذاركة في السؤتسخ االكؿ لمشفط كالغاز،شخكة نػر االفق،كمية العسارة الجامعة -٘ٛ 
،ٕ/ٕ /ٕٕٕٓ 
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 ICEATالستقجمة  حاصمة عمى شيادة حزػر في السؤتسخ الجكلي الثاني حػؿ التكشػلػجيا اليشجسية- ٙٛ
في تخكيا ، الحؼ عقجتو جامعة القادسية كالجامعة السدتشرخية   ٕٕٕٓمارس  ٜٕ-ٕٛبتاريخ  2022

بالتعاكف مع جامعة كاريث األنبياء كجامعة بخمشغياـ )السسمكة الستحجة( كجامعة حاجيتبا )تخكيا( كجامعة 
 تاراس شيفتذيشكػ الػششية في كييف )أككخانيا(.

شيادة حزػر في السؤتسخ الجكلي العمسي " المغة العخبية كادابيا ىػية حزارية ثقاؼية حاصمة عمى -ٚٛ
عمسية معاصخة "،االتحاد العالسي لالكاديسييغ كركاد العمع ")العخب كالشاشقيغ بالمغة العخبية(كجسعية اصجقاء 

 .ٕٕٕٓ/٘/ٕٕ-ٕٔالبخلساف االردني ،
ي الجكلي"السخأة كالتكشػلػجيا كاالبجاع كالتشسية"،الحؼ نطسو حاصمة عمى شيادة مذاركة في السؤتسخ العمس-ٛٛ 

السشتجػ العخبي لجراسات السخأة كالتجريب ،اتحاد نقابات السجربيغ العخب كفخيق ليغ التصػعي لتسكيغ السخأة 
 .ٕٕٕٓ/٘/ٕٙ-ٕٗ،الشقابة العامة لمسجربيغ العخاقييغ ،

العمػـ االندانية كاالجتساعية في مػاجية حاصمة عمى شيادة مذاركة في السؤتسخ الجكلي )- ٜٛ  
كػركنا(،الحؼ نطستو مؤسدة مشارات الفكخ الجكلية باالشتخاؾ مع الجامعة الجكلية نػفي بازار برخبيا ككمية 
الجراسات االسالمية في صخبيا كالسعيج االكربي لمعمػـ االسالمية في اسبانيا كبمجيكا كالحؼ عقج في غخناشة 

  ٕٕٕٓ/ٚ/ٕٚ-ٕٙ،اسبانيا يػمي 
حاصمة عمى مذاركة في السؤتسخ العمسي الجكلي الثاني "دكر البحث العمسي في خجمة السجتسع كحل - ٜٓ

 ٕٕٕٓ/ٛ/ٕ٘-ٕٗاالزمات"،كمية االماـ الكاضع عميو الدالـ ،
 ٕٕٕٓحاصمة عمى شيادة حزػر في السؤتسخ"الػاقع التقشي لمسجاالت البحثية كالتعميع في العخاؽ -ٜٔ 

لعمسية كافاؽ التصػر"،جامعة دىػؾ التقشية،جامعة الحسجانية،جامعة البياف،جسعية الخاسخ التقشي الذخاكات ا
 ٕٕٕٓ/ٜ/ٖٓ-ٜٕالعمسية،

حاصمة عمى شيادة مذاركة في السؤتسخ الجكلي العاشخ ببحث "دراسات كقزايا معاصخة في العمـػ -ٕٜ
 مخيكية الجكلية لمتعميع العالي كالتجريب.،االكاديسية اال ٕٕٕٓ/ٓٔ/ٗ-ٔاالندانية كاالجتساعية "لمسجة مغ 

حاصمة عمى شيادة مذاركة ببحث في السؤتسخ العمسي "الػاقع التقشي لمسجالت البحثية كالتعميع في - ٖٜ
الذخاكات العمسية كافاؽ التصػر"،جسعية الخاسخ التقشي العمسية ،كزارة التعميع العالي كالبحث  ٕٕٕٓالعخاؽ 

 ٕٕٕٓ/ٜ/ٖٓ-ٜٕعة الحسجانية كالجامعة التقشية /دىػؾ،كجامعة البياف،العمسي،بالتعاكف مع جام
السؤتسخ العمسي "الػاقع التقشي لمسجالت البحثية كالتعميع في العخاؽ  حاصمة عمى شيادة حزػر في- ٜٗ

الذخاكات العمسية كافاؽ التصػر"،جسعية الخاسخ التقشي العمسية ،كزارة التعميع العالي كالبحث  ٕٕٕٓ
 ٕٕٕٓ/ٜ/ٖٓ-ٜٕبالتعاكف مع جامعة الحسجانية كالجامعة التقشية /دىػؾ،كجامعة البياف،العمسي،

حاصمة عمى شيادة مذاركة ببحث في السؤتسخ الجكلي الثاني لزساف الجػدة كاالعتساد االكاديسي - ٜ٘
 ٕٕٕٓ/ٜ/ٜٕ-ٕٛ،كمية االماـ الكاضع عميو الدالـ لمعمـػ االسالمية الجامعة ،لمسجة 
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ؿ السػسػـ: )سيِّجة حاصمة ع-ٜٙ  مى شيادة حزػر في   الجمدة  _العمسيَّة األكلى كالثانية _اليـػ األكَّ
كلّي األّكؿ    سخاء( لمسؤتسخ الِعْمِسّي الجَّ ُكمِّيَّة اإلماـ الكاِضع )عميھ  ،  ٕٕٕٓ/ٓٔ/ٙالمُّغات في القارَّة الدَّ

 الّدالـ(.
الجكلي العاشخ ببحث "دراسات كقزايا معاصخة  حاصمة عمى شيادة حزػر قي السؤتسخ في السؤتسخ-ٜٚ 

،االكاديسية االمخيكية الجكلية لمتعميع العالي  ٕٕٕٓ/ٓٔ/ٗ-ٔفي العمػـ االندانية كاالجتساعية "لمسجة مغ 
 كالتجريب.

شيادة مذاركة ببحث مذتخؾ مع أ.د. كليج عبػد دمحم الجليسي في السؤتسخ الجكلي االكؿ"االتجاىات -ٜٛ
ات يميع  المغة االنكميدية كالعمػـ االخخػ ،تحت شعار "المغة االنكميدية كالعمػـ االخخػ :تػجالحجيثة في تع

 .ٕٕٔٓ/ٕ-ٕ٘-ٕٗابجاعية كافاؽ ججيجة"،
حاصمة عمى شيادة حزػر كمذاركة في السؤتسخ العمسي الجكلي لزساف الجػدة كاالعتساد -ٜٜ

 ٕٕٕٓ/ٜ/ٜٕ-ٕٛلمعمـػ االسالمية الجامعة بتاريخ االكاديسي،الحؼ اقامتو كمية االماـ الكاضع عميو الدالـ 
حاصمة عمى شيادة حزػر كمذاركة في السؤتسخ العمسي الثاني لمشذاشات الصالبية السشعقج تحت  -ٓٓٔ 

عشػاف"رؤػ عمسية لمشذاشات الصالبية لمتبادؿ السعخفي كاالدارؼ كالسػىبي"،جامعة القادسية قدع الشذاشات 
 ٕٕٕٓ/ٓٔ/ٔٔ-ٓٔالصالبية بتاريخ 

حاصمة عمى شيادة مذاركة في السؤتسخ العمسي "نحػ استخاتيجية كششية شاممة لسحػ االمية في العخاؽ -ٔٓٔ
"بخعاية كزارة الذباب ككزارة التخبية كاالمانة العامة لسجمذ الػزرتء كمؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية كالشقابة 

ت السخأة كالتجريب،اتحاد نقابات السجربيغ العخب، لمسجة مغ العامة لمسجربيغ العخاقييغ كالسشتجػ العخبي لجراسا
باالشتخاؾ مع أ.د.  -دراسة في مفيػمو كاىسيتو–بػرقة بحثية بعشػاف" العسل التصػعي  ٕٕٕٓ/ٓٔ/ٛٔ-ٚٔ

 كليج عبػد دمحم الجليسي
جتساعية في حاصمة عمى شيادة مذاركة في السؤتسخ الجكلي الثالث السعشػف"دكر العمـػ االندانية كاال-ٕٓٔ

الجامعة –التشسية كخجمة السجتسع"،مؤسدة مشارة لمتشسية كالتعميع بالتعاكف مع مخكد الجراسات كالبحػث 
 ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٖ-ٕالعخاؾية،عقج في بيخكت لمسجة 

السؤتسخ العمسي الجكلي الثالث بعشػاف )االتجاىات الحجيثة  حاصمة عمى شيادة مذاركة كحزػر في-ٖٓٔ
اتحاد نقابات السجربيغ  ، تحت شعار )التعميع كالتجريب مغ اجل التشسية السدتجامة(  (في التعميع كالتجريب

العخب كالسشتجػ العخبي لجراسات السخأة كالتجريب كمعيج نيػ ككرلج لمتجريب األىمي/ دكلة الكػيت كالجسعية 
قة عسل مذتخكة مع أ.د. ،كر  ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٜٔ-ٛٔ،لمسجة مغ  المبشانية لمتججيج التخبػؼ كالثقافي الخيخية/ لبشاف

 "تػضيف التعميع االلكتخكني في دراسة التاريخ االسالمي كالحجيث كليج عبػد دمحم الجليسي ،  "
 السؤتسخ العمسي حاصمة عمى شيادة مذاركة كحزػر في -ٗٓٔ
          ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٕٔ-ٕٓلمسجة مغ  التخبػية (ك )البحث العمسي السعاصخ كدكره في تحقيق االىجاؼ العمسية  بعشػاف
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العشف ضج السخأة ميداف ،بػرقة عسل مذتخكة مع أ.د. كليج عبػد دمحم الجليسي " – رابصة التجريدييغ التخبػييغ
 ." –دراسة في اثارىا الشفدية كمػقف السشطسات الجكلية  لحقػؽ االنداف مشو  –

خفة التكشػلػجية كالتحػؿ السؤتسخ العمسي الثالث السػسػـ بعشػاف: السعحاصمة عمى شيادة مذاركة في -٘ٓٔ
الخقسي في التعميع العالي )نحػ تعديد جػدة التعميع العالي(، بخعاية كزارة التعميع العالي كالبحث العمسي 

ʪ صشعاء، كيشطسو مخكد تقشية السعمػمات في التعميع العالي، كمجمذ االعتساد األكاديسي  -لجسيػرية اليسشية
- ٕٔكة مع الجامعة االمارتية الجكلية كجامعة العمػـ كالتكشػلػجيا لمفتخة: لذخابا كضساف جػدة التعميع العالي 

ىسية جػدة التعميع االلكتخكني ا ،بالسذاركة بػرقة عسل مع أ.د. كليج الجليسي السعشػنة" ـٕٕٕٓديدسبخ  ٕٕ
 ".في الجامعات

 *االشراف عمى الرسائل واالطاريح:
 غاية االف ل اشخفت عمى عجد كبيخ مغ الخسائل كاالشاريح-

 *مشاقذة الرسائل واالطاريح:
 .مشاقذة عجد كبيخ مغ رسائل الساجدتيخ كاشاريح الجكتػراه مغ جسيع جامعات العخاؽ لغاية االف-

 *تقييم البحهث والرسائل واالطاريح
 .ية االفلغا تقييع عجد كبيخ مغ بحػث التخؾية كالبحػث السقجمة لمشذخ كلمتخؾية العمسية مغ كافة جامعات العخاؽ-ٔ
 .لغاية االف كخارجيا تقييع عجد كبيخ مغ  رسائل الساجدتيخ كاشاريح الجكتػراه مغ كافة جامعات العخاؽ-ٕ
مغ  تقييع عجد كبيخ مغ البحػث السذاركة في السؤتسخ الجكلي لمغة العخبية /االمارات العخبية الستحجة-ٖ

 االفلغاية  ٕٙٔٓ
 .ٕٚٔٓ،جامعة البمقاء/عسافتخؾية العمسية السقجمة لم تقييع عجد كبيخ مغ البحػث -ٗ
كالسخكد القػمي لمبحػث،فمدصيغ ،مجمة عمسية  ع بحػث في السجمة العخبية لمعمػـ كنذخ االبحاثيتقي-٘

الجكلية في باريذ كحاصمة عمى معامل  issnمحكسة متخررة دكلية كمفيخسة كمخخرة مغ شبكة 
 .لغاية االف،التأثيخ

خبي لمجراسات االعالمية التي ترجر عغ السخكد العخبي لالبحاث كالجراسات يع بحػث في مجمة العيتق-ٙ
 .لغاية االف، االعالمية،فمدصيغ،مجمة عمسية  دكلية محكسة

تقييع عجد كبيخ مغ البحػث السقجمة لمتخؾية العمسية مغ جامعة السػصل /كمية التخبية لمعمـػ  -ٚ
 .ٕٕٓٓ، ٜٕٔٓاالندانية

ذخ مجمة الجراسات الثقاؼية كالمغػية كالفشية ترجر عغ السخكد الجيسقخاشي تقييع عجد مغ بحػث الش -ٛ
 ٕٕٕٓ- ٕٕٓٓكٜٕٔٓألسانيا، -العخبي بخليغ

 ٕٕٕٓتقييع بحث في مجمة عجد مغ مجالت عالسية ضسغ ترشيف سكػباس ككالرفيت -ٜ
 *كتب الذكر والتقدير:
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كرئيذ السجسع  يعكمعاكنيلكميات حاصمة عمى عجد كبيخ مغ كتب الذكخ كالتقجيخ مغ لجف عسجاء ا-ٔ
 .لغاية االف عجة العمسي لدشػات

شيادة شكخ كتقجيخ مغ لجف رئيذ جامعة قشاة الدػيذ /مرخ،كمجيخ مخكد تحقيق السخصػشات في -ٕ
 .ٜٕٔٓ،جامعة قشاة الدػيذ في مرخ

ة مشرة اريج شكخ كتقجيخ مغ االمانة العامة لسشرة اريج بسشاسبة لفػزؼ بالسختبة الثانية في مدابق-ٖ
 .ٜٕٔٓىجخية لعاـ  ٓٗٗٔلرشاعة محتػػ عمسي ىادؼ في شيخ رمزاف 

شكخ كتقجيخ مغ ادارة السؤتسخ الجكلي االكؿ لمرحة الشفدية كتشسية االسخة كالسجتسع تحت شعار )معا -ٗ
 . ٜٕٔٓ/ٛ/ ٕٗمخكد التعميع السجني يـػ الدبت –نحػ االرتقاء(،الحؼ انعقج في االسكشجرية 

، ٖٕٓٓجيخ مغ ادارة السشتجػ العخبي االفخيقي لمتجريب كالتشسية في اشار االستخاتيجية االمسية شكخ كتق-٘
 .ٜٕٔٓ/ٛ/ٕٗالقاىخة،

 .ٜٕٔٓشكخ كتقجيخ مغ لجف عسيج كمية التخبية لمبشات /جامعة االنبار  -ٙ
 .ٜٕٔٓشكخ كتقجيخ مغ لجف عسيج كمية االداب /جامعة االنبار ،-ٚ
ة العامة لمسجربيغ العخاقييغ لسذاركتي في السمتقى العمسي الحؼ نطستو مؤسدة شكخ كتقجيخ مغ الشقاب-ٛ

 -ٓٔ-ٕٔالعخاقة لمثقافة كالتشسية كالبػرد االلساني لمتجريب كاالسذارات بخعاية الشقابة العامة لمسجربيغ العخاقييغ
 ،بعشػاف التعميع مغ اجل مدتقبل مدتجاـ.ٜٕٔٓ

السدتسخ،جامعة بغجاد،تثسيشا لمجيػد السبحكلة في تشفيح دكرة اعجاد شكخ كتقجيخ مغ مجيخ مخكد التعميع -ٜ
 .ٜٕٔٓ/ٕٔ/ٕٔ-ٛالسجربيغ لمسجة مغ 

لمسداىسة في التجريذ الريفي السكثف  لمعاـ الجراسي  ٕٕٓٓشكخ كتقجيخ مغ رئيذ جامعة بغجاد -ٓٔ
ٕٓٔٛ-ٕٜٓٔ. 

 ٕٕٓٓلمعمـػ االندانية عجد مغ كتب الذكخ كالتقجيخ مغ لجف عسيج كمية التخبية ابغ رشج -ٔٔ
 ٕٕٓٓشكخ كتقجيخ مغ لجف عسيج كمية التخبية لمعمـػ االندانية /جامعة كخبالء  -ٕٔ
 .ٕٕٓٓشكخ كتقجيخ مغ لجف عسيج كمية االداب /جامعة بغجاد  -ٖٔ
ؿ شكخ كتقجيخ لمسذاركة في السؤتسخ الجكؿ لمسخأة الؿيادية،ببحث عشػانو)الؿيادة الشدائية في مخاحل التحػ  -ٗٔ

كبخعاية اكاديسية  ٕٕٓٓ/ٕ/ٕٓالسجتسعي لالمة العخبية كاثخىا في نيزة االمع(،الحؼ عقج في القاىخة يػـ 
 اشخاقة لمتجريب كمخكد الخاسخ االمخيكي كمؤسدة زكف لمتجريب كاكاديسية شسذ االمل كاكاديسية بجاية حياة.

السدتشرخية،لمجيػد السبحكلة في تػزيع خ  مغ لجف عسيجة كمية التخبية االساسية /الجامعة يشكخ كتقج -٘ٔ
 .ٕٕٓٓالكسامات كالقفازات الصبية لمكمية،

شيادة شكخ كتقجيخ مغ اكاديسية الدالـ في السانيا ،اتحاد االخػة كالدالـ العالسي،عمى الجيػد كالشذاط -ٙٔ
تآخي كالؿيع االندانية الستسيد كالسذاركة االيجابية كالفعالة في نذخ فكخ كثقافة السحبة كالدالـ كالتدامح كال
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الشبيمة بيغ جسيع مكػنات السجتسع كزرع ركح الحػار كااللفة كالعير السذتخؾ كتقبل االخخ كاالرتقاء بشذاط 
 .ٕٕٓٓكعسل االكاديسية،

شكخ كتقجيخ مغ لجف رئيذ مؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية كرئيذ الشقابة العامة لمسجربيغ العخاقييغ -ٚٔ
،لمجيػد االندانية السبحكلة في اعالء شأف حقػؽ االنداف كدعع الصبقة الكادحة د.عالء السشجالكؼ 

 .ٕٕٓٓبالسدتمدمات الغحائية كالصبية في مخحمة حطخ التجػاؿ لسشع تفذي فيخكس كػركنا في العخاؽ،
،مغ لجف  ٕٕٓٓ/ٗ/ٕٔ-ٛٔشكخ كتقجيخ النجاح فعاليات السحفل العمسي الجكلي الدادس لمسجة -ٛٔ

 ٕٕٓٓاـ عمى السحفل  د.سيف الدػيجؼ ،السذخؼ الع
-ٛٔشكخ كتقجيخ لتخأس جمدة بحثية ضسغ مؤتسخات السحفل العمسي الجكلي الدادس لسجة -ٜٔ
 .ٕٕٓٓمغ لجف السذخؼ العاـ عمى السحفل  د.سيف الدػيجؼ ، ٕٕٓٓ/ٗ/ٕٔ
مجيػد الفاعمة في تقجيع شكخ كتقجيخ مغ لجف رئيذ الشقابة العامة لمسجربيغ العخاقييغ د.عالء السشجالكؼ،ل -ٕٓ

 .ٕٕٓٓ/ٙ/ٛكرش كدكرات الكتخكنية ،
شكخ كتقجيخ مغ لجف ادارة السشتجػ العخبي االفخيقي لمتجريب كالتشسية لمسذاركة الفاعمة في السؤتسخ -ٕٔ

بخعاية جامعة السشػؼية ببحث  -رؤية عخبية افخيؿية مدتجامة-الجكلي "جػدة التعميع كاتاحة السعخفة  
 .ٕٕٓٓ/ٙ/ٖٔ-ٕٔالتعميع االلكتخكني كالتعمع عغ بعج ، عشػانو"اىسية

حاصمة عمى شيادة شكخ كتقجيخ مغ مخكد فخست ؼيجغ لمتجريب كتشسية السيارات لمحزػر اكف اليغ  -ٕٕ
 . ٘،عجد الداعات التجريبية ٕٕٓٓ/ٙ/ٛٔفي كخنفاؿ فخست ؼيجغ الدابع لمثقافة كالفشػف كالتشسية ،الخسيذ 

كخ كتقجيخ مغ مخكد فخست ؼيجغ لمتجريب كتشسية السيارات لمحزػر اكف اليغ حاصمة عمى شيادة ش -ٖٕ
 ٘،عجد الداعات التجريبية ٕٕٓٓ/ٙ/ٗفي كخنفاؿ فخست ؼيجغ الخامذ لمثقافة كالفشػف كالتشسية ،الخسيذ 

شكخ كتقجيخ مغ لجف رئيذ جامعة الشيخيغ لمجكر الفاعل في انجاح السؤتسخ الجكلي )تحجيات السخأة -ٕٗ
 .ٕٕٓٓ/ٛ/ٙٔ-٘ٔتسيدة في العالسع العخبي(،لمفتخة الس

 .ٕٕٓٓمغ لجف عسيج كمية التخبية ابغ رشج كعجد مغ عسجاء الكميات   ٙشكخ كتقجيخ عجد-ٕ٘
 .ٕٕٓٓشكخ كتقجيخ مغ الديج كزيخ التعميع العالي كالبحث العمسي -ٕٙ
 .ٕٕٓٓ، ٕشكخ كتقجيخ مغ لجف الديج رئيذ جامعة بغجاد عجد  -ٕٚ
 .ٕٕٓٓتقجيخ مغ رئيذ مؤسدة جػيجؼ االميخيكية شكخ ك -ٕٛ
 .ٕٕٓٓشكخ كتقجيخ مغ جخيجة كقشاة عاجل مرخ االخبارية، -ٜٕ
حاصمة عمى شيادة شكخ كتقجيخ مغ لجف بػابة الباحث العخبي كشبكة السؤتسخات  لمسذاركة الستسيدة في -ٖٓ

 .ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٓٔالبػابة "انذط باحث"،
اف لمسذاركة في نجكة "مقػمات السجالت العمسية السحكسة كالشذخ حاصمة عمى شيادة  تقجيخ كعخف -ٖٔ

 .ٕٕٓٓ/ٜ/ٕٙ-ٕ٘فييا"،مشرة اريج العمسية لمباحثيغ بالمغة العخبية،
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لمجيػد  كمية التخبية االساسية الجامعة السدتشرخية ،عسيجة حاصمة عمى شكخ كتقجيخ مغ لجف  -ٕٖ
 .ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٔٔ، في حجائق الكمية اشجار الحسزيات بدراعة السبحكلة 

حاصمة عمى شكخ كتقجيخ مغ لجف مجيخة الجار العخاؾية لالزياء كادارة مؤتسخ االزياء كالجيات الستعاكنة -ٖٖ
معيا مغ الجامعات السحمية كالعخبية كالسؤسدات االكاديسية كدكر االزياء العخبية كالعالسية ،لخئاسة الجمدة 

كمكسالتيا في حزارة كادؼ الخافجيغ الحؼ عقج في بغجاد يػمي االزياء –الثالثة في السؤتسخ العالسي االكؿ 
ٔ-ٕ/ٔٔ/ٕٕٓٓ. 

حاصمة عمى شكخ كتقجيخ مغ لجف مجيخة الجار العخاؾية لالزياء كادارة مؤتسخ االزياء كالجيات الستعاكنة -ٖٗ
جشة مخئاسة المعيا مغ الجامعات السحمية كالعخبية كالسؤسدات االكاديسية كدكر االزياء العخبية كالعالسية ،ل

االزياء كمكسالتيا في حزارة كادؼ الخافجيغ الحؼ عقج في بغجاد يػمي –العمسية  في السؤتسخ العالسي االكؿ 
ٔ-ٕ/ٔٔ/ٕٕٓٓ. 

حاصمة عمى  شكخ كتقجيخ مغ األمانة العامة لسشرة " أريج"،لمسذاركة في مدابقة صشاعة محتػػ -ٖ٘
 ٕٕٓٓركتي ضسغ السذاركات الستسيدة .ىػ ،حيث كانت مذأٗٗٔعمسي ىادؼ في شيخ رمزاف 

حاصمة عمى شكخ كتقجيخ مغ لجف عسيج كمية التخبية ابغ رشج لحرػلي عمى السختبة االكلى عمى قدع -ٖٙ
 .ٜٕٔٓ-ٕٛٔٓالتاريح في تقييع االداء الدشػؼ 

 .ٕٕٔٓحاصمة عمى كتاب شكخ مغ لجف عسيج كمية التخبية ابغ رشج الىجاء احج كتبي ،-ٖٚ
 .ٕٕٔٓمى كتاب شكخ مغ لجف عسيج كمية التخبية ابغ رشج لمتعاكف مع الكمية كنذاشاتيا،حاصمة ع -ٖٛ
مة عمى كتاب شكخ كتقجيخ مغ لجف الييئة السشطسة لمسؤتسخ االفتخاضي الجكلي السحكع لمسشتجػ صحا-ٜٖ

 .ٕٕٔٓ/ٕ/ٕٔ-ٔٔالعالسي لمسخاة كالصفل ،اكاديسية اثخاء السعخفة ،الذبكة الدػيجية العخاؾية لمجراسات ،
 ٕٕٔٓ/ٕ/ٛحاصمة عمى شكخ كتقجيخ مغ لجف كزيخ العسل كالذؤكف االجتساعية"عادؿ الخكابي"،-ٓٗ
 .ٕٕٔٓ/ٕ/ٚٔحاصمة عمى شكخ كتقجيخ مغ لجف كزيخ الذباب كالخياضة "عجناف درجاؿ"،-ٔٗ
 .ٕٕٔٓحاصمة عمى شكخ كتقجيخ مغ لجف كزيخ التعميع العالسي كالبحث العمسي،-ٕٗ
مسمكة الدػيج ،لمجكر الفاعل كالجيػد –شكخ كتقجيخ مغ لجف مشطسة الرجاقة الجكلية ة عمى محاص-ٖٗ

 .ٕٕٔٓ/ٖ/ٙالستسيدة كالعصاء الجؤكب في انجاز انذصة السشطسة،
 ٕٕٔٓ/ٖ/ٕحاصمة عمى شكخ كتقجيخ مغ لجف كزيخ الثقافة كالدياحة كاالثار ،-ٗٗ
رشج لمعمـػ االندانية بسشاسية يـػ السخأة العالسي حاصمة عمى شيادة شكخ مغ لجف عسيج كمية التخبية ابغ -٘ٗ

ٛ/ٖ/ٕٕٓٔ. 
حاصمة عمى شيادة شكخ كتقجيخ مغ لجف ادارة السخكد االكاديسي لمسؤتسخات كالشذخ العمسي ،ماليديا -ٙٗ

،كػني عزػ في المجشة العمسية لمسؤتسخ الجكلي العمسي الثاني "لمبحث العمسي كدكره في خجمة السجتسع 
 .ٕٕٔٓ/ٗ/ٔٔ-ٜ"،لمسجة مغ 

 ٕٕٔٓمغ لجف عسيج كمية التخبية ابغ رشج ، ٕحاصمة عمى كتب شكخ كتقجيخ عجد-ٚٗ
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 ٕٕٔٓ، ٖحاصمة عمى كتب شكخ كتقجيخ مغ لجف كزيخ التعميع العالي عجد-ٛٗ
 ٕٕٕٓ/ٔ/ٖحاصمة عمى شكخ كتقجيخ مغ لجف عسيج كمية التخبية ابغ رشج ، -ٜٗ
 .ٕٕٕٓ/ٔ/٘،حاصمة عمى شكخ كتقجيخ مغ مشرة اريج – ٓ٘
شكخ كتقجيخ مغ عسيج كمية التخبية ابغ رشج لحرػلي عمى السختبة االكلى عمى القدع في تقييع االداء -ٔ٘

 ٕٕٕٓ، تاريخ الذكخ  ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓلمعاـ الجراسي 
حاصمة عمى شكخ كتقجيخ لمسذاركة في السؤتسخ العمسي الجكلي"السخأة كالتكشػلػجيا كاالبجاع كالتشسية"،الحؼ -ٕ٘

السشتجػ العخبي لجراسات السخأة كالتجريب ،اتحاد نقابات السجربيغ العخب كفخيق ليغ التصػعي لتسكيغ نطسو 
 .ٕٕٕٓ/٘/ٕٙ-ٕٗالسخأة ،الشقابة العامة لمسجربيغ العخاقييغ ،

حاصمة عمى شكخ كتقجيخ كػني عزػ في المجشة العمسية في السؤتسخ العمسي الجكلي"السخأة كالتكشػلػجيا  -ٖ٘
كالتشسية"،الحؼ نطسو السشتجػ العخبي لجراسات السخأة كالتجريب ،اتحاد نقابات السجربيغ العخب كفخيق كاالبجاع 

 .ٕٕٕٓ/٘/ٕٙ-ٕٗليغ التصػعي لتسكيغ السخأة ،الشقابة العامة لمسجربيغ العخاقييغ ،
 ٕٕٕٓ/ٙ/ٖٓحاصمة عمى شكخ كتقجيخ مغ لجف كزيخ التعميع العالي كالبحث العمسي بتاريخ -ٗ٘
 ٕٕٕٓ/ٓٔ/ٕ٘حاصمة عمى شكخ كتقجيخ مغ لجف كزيخ التعميع العالي كالبحث العمسي بتاريخ  -٘٘
 ٕٕٕٓ/ٓٔ/ٕ٘حاصمة عمى شكخ كتقجيخ مغ لجف عسيج كمية التخبية االندانية ،جامعة كاسط -ٙ٘
 ٕٕٕٓ/ٓٔ/ٖٓحاصمة عمى كتاب شكخ كتقجيخ مغ لجف عسيج كمية االداب ،جامعة بغجاد،-ٚ٘
 ٕٕٕٓشكخ كتقجيخ مغ لجف عسيج  كمية التخبية ابغ رشج ،ايمػؿ /حاصمة عل كتاب -ٛ٘
لزساف جػدة  العاشخ السؤتسخ العخبي الجكلي حاصمة عمى شكخ كتقجيخ لعزػيتي في المجشة العمسية في-ٜ٘

مغ اتحاد الجامعات العخبية ،االمانة العامة /جامعة الدرقاء /االميغ العاـ لمسؤتسخ أ.د. نزاؿ  التعميع العالي
 في االردف . ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٛٔ-ٙٔلخمحي،الحؼ عقج لمسجة مغ ا

في السؤتسخ العمسي الجكلي حاصمة عمى شكخ كتقجيخ مغ االتحاد نقابات السجربيغ العخب،لسذاركتي في -ٓٙ
الثالث بعشػاف )االتجاىات الحجيثة في التعميع كالتجريب( تحت شعار )التعميع كالتجريب مغ اجل التشسية 

حاد نقابات السجربيغ العخب كالسشتجػ العخبي لجراسات السخأة كالتجريب كمعيج نيػ ككرلج السدتجامة(  ، ات
-ٛٔلمتجريب األىمي/ دكلة الكػيت كالجسعية المبشانية لمتججيج التخبػؼ كالثقافي الخيخية/ لبشاف ،لمسجة مغ 

ٜٔ/ٔٔ/ٕٕٕٓ. 
كلي الخامذ لمغات كالتخجسة كالعمـػ حاصمة عمى شكخ كتقجيخ لعزػيتي في المجشة العمسية لمسؤتسخ الج– ٔٙ

بالتعاكف مع الجامعة العخبية  ٕٕٕٓ،ٛ/ٕ-ٔانقخة لمسجة مغ –االجتساعية كالتخبػية ،الحؼ عقج في تخكيا 
 schwlar / scholar worldwideفمدصيغ كمؤسدة –االمخيكية 

السشطسة لمسذاركة حاصمة عمى شيادة شكخ كتقجيخ مغ لجف كزيخ التعميع العالي في اليسغ كالمجشة -ٕٙ
في السؤتسخ العمسي الثالث السػسػـ بعشػاف: السعخفة التكشػلػجية كالتحػؿ الخقسي الفاعمة في المجشة العمسية 

لجسيػرية ا في التعميع العالي )نحػ تعديد جػدة التعميع العالي(، بخعاية كزارة التعميع العالي كالبحث العمسي 
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ة السعمػمات في التعميع العالي، كمجمذ االعتساد األكاديسي كضساف صشعاء، كيشطسو مخكد تقشي -اليسشية 
 ٕٕ- ٕٔجػدة التعميع العالي  بالذخاكة مع الجامعة االمارتية الجكلية كجامعة العمػـ كالتكشػلػجيا لمفتخة: 

 .ـٕٕٕٓديدسبخ 
كمية التربية  بغداد *السهاد الدراسية التي درستها  لسرحمة البكالهريهس والساجدتير والدكتهراه في جامعة

 : االنولغاية  1111من عام فزال عن جامعات اخرى  ابن رشد قدم التاريخ
 جامعة بغجاد كمية التخبية ابغ رشج قدع التاريخ تاريخ العخب قبل االسالـ)السخحمة االكلى(-ٔ
 قدع التاريخ جامعة بغجاد كمية التخبية ابغ رشج تاريخ الجكلة العخبية في االنجلذ)السخحمة الثانية(-ٕ
 جامعة بغجاد كمية التخبية ابغ رشج قدع التاريخ تاريخ انتذار االسالـ في افخيؿية)السخحمة الخابعة(-ٖ
 جامعة بغجاد كمية التخبية ابغ رشج قدع التاريخ تاريخ مجيشة بغجاد )السخحمة الخابعة(-ٗ
 ة التخبية ابغ رشج قدع التاريخجامعة بغجاد كمي ىػ)السخحمة الثالثة(ٖٖٗ-ٕٖٔتاريخ العرخ العباسي -٘
جامعة بغجاد كمية التخبية ابغ رشج قدع  ىػ) السخحمة الخابعة(ٙ٘ٙ-ٖٖٗتاريخ العرخ العباسي الستأخخ-ٙ

 .التاريخ لغاية االف 
جامعة بغجاد كمية التخبية ابغ رشج قدع  تاريخ الحزارة العخبية االسالمية)الساجدتيخ /تاريخ اسالمي(-ٚ

 التاريخ
جامعة بغجاد كمية التخبية ابغ  السغخب العخبي خالؿ العرخ االمػؼ)الساجدتيخ /تاريخ اسالمي( تاريخ-ٛ

 رشج قدع التاريخ
جامعة بغجاد كمية التخبية ابغ رشج  السؤسدات االقترادية خالؿ العرخ االمػؼ)ماجدتيخ/تاريخ اسالمي(-ٜ

 قدع التاريخ
جامعة بغجاد كمية التخبية ابغ  دكتػراه /تاريخ اسالمي(تاريخ الخميج العخبي خالؿ العرػر االسالمية )-ٓٔ

 رشج قدع التاريخ
جامعة بغجاد كمية التخبية ابغ  تاريخ السذخؽ االسالمي خالؿ العرخ االمػؼ)ماجدتيخ /تاريخ اسالمي(-ٔٔ

 رشج قدع التاريخ
لتخبية ابغ رشج قدع جامعة بغجاد كمية ا االكربية)ماجدتيخ /تاريخ اسالمي( -تاريخ العالقات العخبية-ٕٔ

 التاريخ
جامعة بغجاد كمية التخبية  االف،لغاية دراسات في تاريخ السغػؿ كالجكلة االيمخانية)دكتػراه /تاريخ اسالمي(-ٖٔ

 ابغ رشج قدع التاريخ
جامعة بغجاد كمية التخبية  ٕٛٔٓ.لغاية انتذار االسالـ في شبو القارة اليشجية) دكتػراه /تاريخ اسالمي(-ٗٔ

 .شج قدع التاريخابغ ر 
 .ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓاالمارات كالجكيالت االسالمية لمسخحمة الخابعة تاريخ -٘ٔ
 لمسخحمة االكلى ٕٗٓٓدرست في الجامعة السدتشرخية كمية التخبية مادة حقػؽ انداف -ٙٔ
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 درست في الجامعة العخاؾية كمية االداب مادة العالقات العخبية االكربية خالؿ العرخ العباسي لسخحمة-ٚٔ
 .ٕ٘ٔٓالساجدتيخ عاـ 

 :الدولية العمسية والسمتقيات *رئاسة السؤتسرات
رئيذ السؤتسخ العمسي الجكلي الثالثػف )نحػ رؤية مدتقبمية في دعع كتصػيخ كاثخاء العسمية -ٔ

الحؼ نطستو مخكد التشسية لمجراسات كالتجريب  التعميسية(،تحت شعار"مدتسخكف مغ اجل مدتقبل ابشائشا"
اقة لمثقافة كالتشسية كمشطسة االعتساد الجكلي كالبػرد االلساني لمتجريب كاالستذارات ،يػـ الدبت كمؤسدة العخ 

ٔ٘/ٕٔ/ٕٓٔٛ. 
رئيذ السؤتسخ العمسي الجكلي الثالث كالثالثػف )اتجاىات حجيثة في تصػيخ البخامج التجريبية(،تحت  -ٕ

سات كالتجريب كمؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية شعار"التجريب لتحقيق التصػيخ" الحؼ نطستو مخكد التشسية لمجرا
 .ٜٕٔٓ/ٕ/ٜيـػ الدبت  عقجالحؼ  كمشطسة االعتساد الجكلي كالبػرد االلساني لمتجريب كاالستذارات ،

رئيذ السؤتسخ العمسي الجكلي الخابع ك الثالثػف )تشذئة الصفل في ضل الستغيخات السعاصخة(،تحت  -ٖ
" الحؼ نطستو مؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية كمشطسة االعتساد الجكلي كالبػرد شعار"اشفالشا امانة في اعشاقشا
 .ٜٕٔٓ/ٕ/ٖٕ ،الحؼ عقج يػـااللساني لمتجريب كاالستذارات

(،تحت التخبية كالتعميع مغ اجل التشسية السدتجامةالثالثػف ) الخامذ ك رئيذ السؤتسخ العمسي الجكلي -ٗ
" الحؼ نطستو مؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية كمشطسة االعتساد الجكلي ـالتعميع مغ اجل مدتقبل مدتجاشعار"

 .ٜٕٔٓ/ٖ/ٜكالبػرد االلساني لمتجريب كاالستذارات ، 
السذكالت االجتساعية كمعالجتيا بخؤية عمسية رئيذ السؤتسخ العمسي الجكلي  الدادس كالثالثػف ) -٘

" الحؼ نطستو مؤسدة العخاقة لسجتسعية السعاصخةالسذكالت االجتساعية كالقزايا ا(،تحت شعار"تصبيؿية
 .ٜٕٔٓ/ٖ/ٖٓ لمثقافة كالتشسية كمشطسة االعتساد الجكلي كالبػرد االلساني لمتجريب كاالستذارات ،

رئيذ السؤتسخ العمسي الجكلي الدابع ك الثالثػف )السخأة شاقات متججدة لشيزة السجتسع(،تحت  -ٙ
تو مؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية كمشطسة االعتساد الجكلي كالبػرد شعار"السخأة شخياف الحياة" الحؼ نطس

 .ٜٕٔٓ/ٗ/ٖٔ االلساني لمتجريب كاالستذارات ،
رئيذ السؤتسخ العمسي الجكلي الخابع كاالربعػف )االتجاىات الحجيثة في العمـػ االندانية كاالجتساعية(  -ٚ

الحؼ نطستو مؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية  تصػر(،تحت شعار )العمػـ االندانية كاالجتساعية نحػ تعميع م
 .ٜٕٔٓ/ٓٔ/ٕٙكمشطسة االعتساد الجكلي كالبػرد االلساني لمتجريب كاالستذارات،

صخيخ اقالمشا نتاج لعقػلشا كافكارنا(،تحت شعار)عمساء الخامذ كاالربعػف )العمسي الجكلي رئيذ السؤتسخ -ٛ
ؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية كمشطسة االعتساد الجكلي كالبػرد العخاؽ في خجمة السجتسع(، الحؼ نطستو م

 .ٜٕٔٓ/ٔٔ/ٙٔااللساني لمتجريب كاالستذارات،
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رئيذ السؤتسخ العمسي الجكلي الدادس كاالربعػف)التشسية البذخية كالقزايا السعاصخة(،تحت شعار)نيزة  -ٜ
افة كالتشسية كمشطسة االعتساد الجكلي كالبػرد الحؼ نطستو مؤسدة العخاقة لمثق شاممة لتشسية بذخية مدتجامة(،
 .ٜٕٔٓ/ٔٔ/ٖٓااللساني لمتجريب كاالستذارات،

رئيذ السؤتسخ العمسي الجكلي الثامغ كاالربعػف)اسياـ البحث العمسي في حل السذكالت كمػاجية  -ٓٔ
حؼ نطستو التحجيات(،تحت شعار)السذكالت االجتساعية كالتفكظ االسخؼ ..تحجيات كرؤػ كمعالجات(، ال

مؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية كمشطسة االعتساد الجكلي كالبػرد االلساني لمتجريب 
 .ٜٕٔٓ/ٕٔ/ٕٛكاالستذارات،

السمتقى العمسي الحؼ نطستو مؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية كالبػرد االلساني لمتجريب كاالسذارات رئيذ   -ٔٔ
 .بعشػاف التعميع مغ اجل مدتقبل مدتجاـ.ٜٕٔٓ -ٓٔ-ٕٔبخعاية الشقابة العامة لمسجربيغ العخاقييغ

رئيذ السمتقى العمسي الحؼ نطستو مؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية كالبػرد االلساني لمتجريب كاالسذارات  -ٕٔ
 .بعشػاف )االصالح في مجاؿ التخبية كالتعميع(.ٜٕٔٓ -ٔٔ-ٕبخعاية الشقابة العامة لمسجربيغ العخاقييغ

تسخ العمسي الجكلي الثامغ كاالربعػف تحت شعار"اسياـ البحث العمسي في حل السذكالت رئيذ السؤ -ٖٔ
الحؼ نطستو مؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية كمشطسة االعتساد الجكلي كالبػرد االلساني  كمػاجية التحجيات"،

كمعالجات"،الدبت لمتجريب كاالستذارات،كبعشػاف"السذكالت االجتساعية كالتفكظ االسخؼ ..تحجيات كرؤػ 
ٕ٘/ٔ/ٕٕٓٓ. 
رئيذ السؤتسخ العمسي الجكلي التاسع كاالربعػف تحت شعار"العسل التصػعي كالتشسية السجتسعية  -ٗٔ

الحؼ نطستو مؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية كالشقابة العامة لمسجربيغ العخاقييغ كالبػرد االلساني  السدتجامة"
تخاتيجية كششية لتشسية العسل التصػعي في العخاؽ،الدبت لمتجريب كاالستذارات،كبعشػاف"نحػ اس

ٕٕ/ٕ/ٕٕٓٓ. 
رئيذ السؤتسخ العمسي الجكلي الخسديغ تحت شعار"السخأة ريادة كتسيد" الحؼ نطستو مؤسدة العخاقة -٘ٔ

سخأة لمثقافة كالتشسية كالشقابة العامة لمسجربيغ العخاقييغ كالبػرد االلساني لمتجريب كاالستذارات ،بعشػاف " ال
 .ٕٕٓٓ/ٖ/ٚتجميات الحاضخ كتصمعات السدتقبل"،الدبت 

"نحػ استخاتيجية كششية الستجامة العسل التصػعي"،تحت شعخ )بالعسل التصػعي  ٗ٘رئيذ السؤتسخ -ٙٔ
 ٕٕٕٓ/ٔ/٘ٔنختقي(،

 :واالتحادات السحمية والدولية *عزهية الجسعيات
 /العخاؽعزػ رابصة التجريدييغ العخاقييغ-ٔ
 .  تحاد الجكلي لمغة العخبية /دبي /االمارات العخبية الستحجةاالفي عزػ -ٕ
 /العخاؽ لمتشسية كالثقافة كالعمـػ االجتساعية  االتحاد الجكلي لمسؤرخيغفي عزػ  -ٖ
 /العخاؽ /كزارة التعميع العالي كالبحث العمسي لمثقافة كالتخاثجسعية السذكاة  عزػ في -ٗ
 .عزػ نقابة االكاديسييغ العخاقييغ -٘
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 عزػ في مؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية /العخاؽ -ٙ
 .ٕٕٓٓك ٜٕٔٓعزػ في السشتجػ العخبي االفخيقي لمتجريب كالتشسية ،مرخ،-ٚ
 .ٕٕٓٓستحجة االمخيكية،ميذغاف،ة لمعمساء العخاقييغ،الػاليات العزػ في جسعية الشيخيغ الجكلي -ٛ
 .ٕٕٓٓة كاالستخاتيجية ،فخندا،الصباح لمتعميع كالجراسات الحزارياعزػ في مخكد  -ٜ

 .ٕٕٓٓعزػ في السجسػعة العخبية مغ اجل الدالـ كالتعاير الدمسي ،مرخ،-ٓٔ
 .ٕٕٓٓعزػ في اكاديسية الدالـ في السانيا -ٔٔ
 ماليديا. -عزػ مشرة أريج اإللكتخكنية لمُعمساء كالُخبخاء كالباحثيغ الشاشقيغ بالمغِة العخبية -ٕٔ
مخكد دراسات الذخؽ األكسط في جامعة لػنج  -ة الدػيجية العخاؾية لمجراسات باحث في الذبك -عزػ -ٕٔ

 .ٕٕٓٓالدػيجية ،
 عزػ في مشرة ايفاد اإللكتخكنية ،مشرة الباحثيغ كاالكاديسييغ . -ٖٔ
 .ٕٕٓٓعزػ االتحاد العاـ لشقابات السجربيغ العخب ،-ٗٔ
 .ٕٕٓٓسييغ،عزػ في اتحاد الجامعات الجكلي،السشطسة الجكلية لالكادي-٘ٔ
 2020-06-2000138،رقع الدمالة  .ٕٕٓٓ/ٛ/ٜٔعزػ كزميل السؤسدة االمخيكية لالبحاث ،-ٙٔ
 .ٕٕٓٓ/ٛ/ٜٔالذخؽ االكسط، ابحاث مخكد فخخؼ في عزػ -ٚٔ
 .ٕٕٓٓ/ٛ/ٜٔاالستخاتيجية ، جسعية البحػثعزػ في -ٛٔ
 .ٕٕٓٓ/ٛ/ٓٔعزػ في مشطسة الرجاقة الجكلية ،الدػيج -ٜٔ
 ٕٕٓٓ/ٛ/ٜٔ،M00913السؤتسخات العخبية ،رقع العزػية عزػ في شبكة -ٕٓ
 ٕٕٓٓعزػ في اكاديسية اثخاء السعخفة ،باشخاؼ الذبكة الدػيجية العخاؾية لمجراسات ،-ٕٔ
 .ٕٕٔٓعزػ في اكاديسية نيخ السعخفة ،مرخ،-ٕٕ
 .ٕٕٔٓعزػ في مشطسة االنداف العالسية،مرخ،-ٖٕ
 .  عزػ في السشطسة العالسية لمتشسية كالدالـ-ٕٗ
 عزػ في نقابة السجربييغ العخاقييغ،العخاؽ.-ٕ٘
ادارة نطاـ تحكيع الخسائل كاالشاريح -عزػ في االكاديسية االمخيكية الجكلية لمتعميع العالي كالتجريب-ٕٙ

 كادكات البحث العمسي .
 ٕٕٔٓتاريخية ،مشطسة الرجاقة الجكلية مغ مؤسدي مخكد الجراسات الحزارية كال-ٕٚ
 ٕٕٔٓارة في مخكد الجراسات الحزارية كالتاريخية مشطسة الرجاقة الجكلية  عزػ ىيئة اد-ٕٛ
 .ٕٕٔٓعزػ في الجسعية العمسية لمجراسات التخبػية السدتجامة ،العخاؽ،-ٜٕ
 ٕٕٔٓعزػ في مشرة تصػيخ -ٖٓ
 ٕٕٔٓعزػ في السجمذ االسيػؼ لسحخرؼ العمػـ ،دبي ،-ٖٔ
 ٕٕٔٓتجامة ،العخاؽ،عزػ في مؤسدة الخؤػ لمتعميع كالتشسية السد-ٕٖ
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 ٕٕٕٓعزػ في رابصة السخأة العخبية لمدالـ، العخاؽ، -ٖٖ
  ٕٕٔٓعزػ في فخيق ليغ لمتشسية كاالغاثة،العخاؽ،كزارة الذباب كالخياضة ،-ٖٗ
عزػ في المجشة االستذارية لمسجمذ العخبي لجعع اخالؾيات الشذخ كالشداىة -ٖ٘

 ٕٕٕٓ/ٔ/ٖٔالعمسية"نداىة"،
د العالسي  لالكاديسييغ كركاد العمع العخبي ،)العخب كالشاشقيغ بالمغة العخبية(السدجل عزػ في االتحا-ٖٙ 

 . ٕٕٕٓفي لشجف ،
 ٕٕٔٓعزػ في السشتجػ العخبي لجراسات السخأة كالتجريب،مؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية،العخاؽ -ٖٚ
 ٕٕٕٓ، العخاؽ  Schwlarعزػ في مؤسدة سكػلخ -ٖٛ
 ٕٕٕٓسار،تخكيا،عزػ في اكاديسية ري -ٜٖ
 .ٕٕٕٓبخاء ،الذبكة العخبية لمسؤتسخات،اب ،خعزػ السجمذ االستذارؼ لبخنامج -ٓٗ
 ٕٕٕٓمدتذار معتسج في مشرة كاكاديسية ايفاد،-ٔٗ
 ٕٕٕٓعزػ في بػابة االحجاث العمسية ،ماليديا،-ٕٗ

 *السشاصب االدارية: 
 نائب رئيذ الشقابة العامة لمسجربيغ العخاقييغ. -ٔ
تحخيخ مجمة العمػـ االندانية كاالجتساعية ،ىي احجػ مجالت السجمة العخبية لمعمػـ كنذخ رئيذ  -ٕ

 .ٕٕٕٓ/ٖ/ٔلغاية شيخ  ٜٕٔٓاالبحاث الفخعية الستخررة ،فمدصيغ،
الصباح لمتعميع كالجراسات امجيخ تحخيخ مجمة االصباح لمعمػـ االندانية كالفكخ كالدياسية كالسجتسع،مخكد -ٖ

 .ٕٕٓٓاتيجية ،فخندا،الحزارية كاالستخ 
لغاية  -  ٕٕٓٓ/٘/ٔلمعمػـ االندانية كاالجتساعية ،مشرة اريج، الجكلية رئيذ تحخيخ مجمة اريج-ٗ
ٔ/٘/ٕٕٕٓ. 
رئيذ تحخيخ مجمة االستاذ لمعمػـ االندانية كاالجتساعية ،جامعة بغجاد كمية التخبية ابغ رشج لمعمـػ -٘

 ٕٕٕٓ/ٚ/ٖلغاية   -ٕٕٔٓ االندانية
 السهشية :الخبرات *
مجرب دكلي حاصمة عمى ىػية مجرب دكلي مغ مشطسة االعتساد الجكلي كالبػرد االلساني لمتجريب -ٔ

 العخاقة لمثقافة كالتشسية. ،كمؤسدة Consulting and Training  German Boardكاالستذارات 
 ٜٕٔٓ حاصمة عمى شيادة خبيخ التجريب السعتسج مغ مؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية-ٕ
 ٜٕٔٓ حاصمة عمى شيادة مدتذار التجريب السعتسج مغ مؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية -ٖ

 :TOT اعداد السدربين *مدرب دورات
عمى كفق االتجاىات الحجيثة في التجريب  tot محاضخة في دكرة السجرب السحتخؼ دكرة اعجاد السجربيغ-ٔ

 .ٜٕٔٓ/ٔٔ/ٜلغاية  ٓٔ/ٕٙيغ العخاقييغ لمسجة مغ يػما التي اقامتيا الشقابة العامة لمسجرب ٘ٔكلسج 
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عمى كفق االتجاىات الحجيثة في التجريب  tot  محاضخة في دكرة السجرب السحتخؼ دكرة اعجاد السجربيغ -ٕ
 .ٜٕٔٓ/ٕٔ/ٚ -ٔٔ/ٖٕلمسجة مغ يػما التي اقامتيا الشقابة العامة لمسجربيغ العخاقييغ  ٘ٔ ةكلسج

عمى كفق االتجاىات الحجيثة في التجريب  tot حتخؼ دكرة اعجاد السجربيغمحاضخة في دكرة السجرب الس -ٖ
 .ٜٕٔٓ/ٕٔ/ٕٛ -ٕٔ/ٗٔيػما التي اقامتيا الشقابة العامة لمسجربيغ العخاقييغ لمسجة مغ  ٘ٔكلسجة 

التي اؾيست في مخكد التعميع السدتسخ،جامعة بغجاد، لمسجة مغ  tot محاضخة في دكرة اعجاد السجربيغ  -ٗ
 بالتعاكف مع مؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية كالشقابة العامة لمسجربيغ العخاقييغ. ٜٕٔٓ/ٕٔ/ٕٔ-ٛ
التي اقامتيا مؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية  totمحاضخة في دكرة السجرب السحتخؼ دكرة اعجاد السجربيغ -٘

 .ٕٕٓٓ/ٔ/ٖٔالى  ٕٕٓٓ/ٔ/ٙكالشقابة العامة لمسجربيغ العخاقييغ لمسجة مغ 
التي اقامتيا مؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية  totمحاضخة في دكرة السجرب السحتخؼ دكرة اعجاد السجربيغ  -ٙ

 .ٕٕٓٓ/ٔ/ٜٕالى  ٕٕٓٓ/ٔ/ٕٕكالشقابة العامة لمسجربيغ العخاقييغ لمسجة مغ 
افة كالتشسية التي اقامتيا مؤسدة العخاقة لمثق totمحاضخة في دكرة السجرب السحتخؼ دكرة اعجاد السجربيغ  -ٚ

 .ٕٕٓٓ/ٕ/ٗٔالى  ٕٕٓٓ/ٕ/ٚكالشقابة العامة لمسجربيغ العخاقييغ لمسجة مغ
التي اقامتيا مؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية كالشقابة العامة لمسجربيغ  محاضخة في دكرة الخبيخ الجكلي-ٛ

 .ٕٕٓٓ/ٖ/ٕٛالى  ٕٕٓٓ/ٖ/ٖٔالعخاقييغ لمسجة 
تي اقامتيا مؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية كالشقابة العامة لمسجربيغ محاضخة في دكرة مدتذار التجريب ال -ٜ

 .ٕٕٓٓ/ٛ/٘ٔالى  ٕٕٓٓ/ٛ/ٜلمسجة  كبخعاية اتحاد نقابات السجربيغ العخب العخاقييغ
محاضخة في دكرة مدتذار التجريب التي اقامتيا مؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية كالشقابة العامة لمسجربيغ  -ٓٔ

 .ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٕٗالى  ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٚٔكبخعاية اتحاد نقابات السجربيغ العخب لمسجة العخاقييغ 
أيمػؿ  ٔ، ٚٓٔٓسػيدخا بالخقع  -ُمجرب دكلي ُمعتسج في اإلتحاد العالسي لألكاديسيغ كالعمساء العخب   -ٔٔ

ٕٕٕٓ . 
 شهادات تسيز:*
 .ٜٕٔٓيبيا،حاصمة عمى شيادة التسيد كاالبجاع الفخخية مغ مشطسة العقػؿ الذابة، ل -ٔ
،مغ قبل ادارة السخكد العخبي لالبحاث كالجراسات ٕٕٓٓحاصمة عمى شيادة شخرية العاـ العمسية لعاـ -ٕ

 .ٕٕٓٓاالعالمية ،فمدصيغ،
مغ قبل  ٕٕٓٓحاصمة عمى شيادة افزل الذخريات االندانية لخؤية مشيجية السخأة العخبية لعاـ -ٖ

 ،مرخ.ٕٕٓٓانية بالتعاكف مع الجكلية لخيادة االعساؿ كدعع السخأة،االكاديسية الجكلية لمجراسات كالعمـػ االند
االبجاع كالتسيد تثسيشا لمجيػد السبحكلة في اعجاد البخامج التجريبية كالتشسػية السختمفة  حاصمة عمى شيادة -ٗ

 .ٕٕٓٓ،االتحاد العاـ  لشقابات العساؿ ،الشقابة العامة لمسجربيغ العخاقييغ،
جيػد السبحكلة في مجاؿ العمع كالثقافة كنذخ االندانية كمفيػـ الدالـ لمشخؼية عميا حاصمة عمى شيادة -٘

 .ٕٕٓٓكالتدامح كالتعاير الدمسي بيغ الذعػب ،مشتجػ ربي مالذؼ ،مرخ،
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حاصمة عمى شيادة الػفاء ،السشتجػ الثقافي الجكلي لالندانية كاالبجاع ،بسشاسبة اليػـ العالسي لغيج االـ -ٙ
 .ٕٕٓٓاالندانية في كافة السجتسعات كالعالع كلكػني مغ اىل العصاء كالػفاء،مرخ ، نطيخ االعساؿ

ادؼ في الػشغ العخبي كالعسل الفاعل في يلػشغ العخبي ،لمجكر الؿا حاصمة عمى شيادة السخأة الؿيادية في-ٚ
 .ٕٕٓٓي،مرخ،نذخ ثقافة الدالـ كالتعاير الدمسي،مغ السجسػعة العخبية مغ اجل الدالـ كالتعاير الدمس

 ى شيادة مغ جامعة الكػفة ،العخاؽ.حاصمة عم
حاصمة عمى شيادة ابجاع ،اكاديسية الدالـ في السانيا ،عمى الجيػد كالشذاط الفعاؿ كالستسيد مغ اجل -ٛ

نذخ فكخ كرسالة السحبة كالتدامح كالدالـ كالتآخي ،كثقافة الحػار كااللفة كالعير السذتخؾ بيغ جسيع 
 .مكػنات السجتسع

،اكاديسية االصجقاء ،اكاديسية الدالـ   High Honorary Certificateحاصمة عمى شيادة فخخية عميا -ٜ
 .ٕٕٓٓفي السانيا، 

حاصمة عمى شيادة شخؼية عميا مغ السجسػعة العخبية مغ اجل الدالـ كالتعاير الدمسي،مرخ  -ٓٔ
،ٔٛ/ٔٓ/ٕٕٓٓ. 

،جخيجة كقشاة عاجل مرخ االخبارية ٕٕٓٓخ حاصمة عمى لقب الرحؽية الستسيدة عغ شيخ نػفسب-ٔٔ
 .ٕٕٓٓ،مرخ ،

،السشطسة العالسية ٕٕٓٓشخرية  لعاـ  ٓٓٔحاصمة عمى شيادة افزل شخرية مغ بيغ افزل -ٕٔ
 .ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٕٙلمتشسية كالدالـ ،

،لجشة السخأة كاالسخة كالصفػلة /مجمذ الشػاب العخاقي  ٕٕٓٓحاصمة عمى شيادة االبجاع كالتسيد ،لدشة -ٖٔ
،مخكد دراسات السخأة جامعة بغجاد،مؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية ،السشطسة العخبية لمتخبية كالثقافة كالعمـػ 
كقدع الشذاط الصالبي جامعة بغجاد،كقدع تسكيغ السخأة في كزرة الذباب كالخياضة ،كبأشخاؼ مباشخ مغ رئيذ 

 .ٕٕٔٓ/ٖ/ٕ٘جامعة بغجاد ،
تقجيخا لخجمة االندانية في مجاؿ اختراصشا كفي نذخ الدالـ  حاصمة عمى شيادة شخؼية عميا -ٗٔ

كالتعاير الدمسي كالثقافة كبث ركح التدامح بيغ البذخية جسعاء ،معيج الدالـ العالسي فخع العخاؽ  كاكاديسية 
 .ٕٕٔٓ/ٗ/ٕٗركياؿ كػتاؼ لمدالـ العالسي،

ذخ الدالـ كالسعخفة كالفكخ الشيخ كؾيع كن السجتسعة عمى شكخ كتقجيخ لمجكر الخائج في مجاؿ خجمة مصاح-٘ٔ
 .ٕٕٔٓ/ٙ/ٗالسحبة بيغ الذعػب كالسداىسة الفعالة االندانية، مغ ممتقى سفخاء الدالـ الجكلي،

 ٕٕٔٓ/ٙ/ٜحاصمة عمى شيادة شخؼية عميا ،مشتجػ سحخ االلػاف ،-ٙٔ
لدفخاء عاجل مرخ  حاصمة عمى شيادة شكخ كتقجيخ مغ ممتقى سفخاء الدالـ الجكلي كالسمتقى الجكلي-ٚٔ

لمدالـ كالتشسية ،لمجكر الخائج في مجاؿ خجمة السجتسع كنذخ الدالـ كالسعخفة كالفكخ السشيخ كؾيع السحبة بيغ 
  .ٕٕٔٓ/ ٚ/ٙفعالة لخجمة االندانية،الالذعػب كالسداىسة 
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اجل مرخ حاصمة عمى شيادة شكخ كتقجيخ مغ ممتقى سفخاء الدالـ الجكلي كالسمتقى الجكلي لدفخاء ع -ٛٔ
لمدالـ كالتشسية ،لمجكر الخائج في مجاؿ خجمة السجتسع كنذخ الدالـ كالسعخفة كالفكخ السشيخ كؾيع السحبة بيغ 

 .ٕٕٔٓ/ ٚ/ٗٔالذعػب كالسداىسة الفعالة لخجمة االندانية،
 ٕٕٔٓ/ٛ/ٕٗحاصمةعمى شيادة شخؼية عميا ،السمتقى الجكلي لدفخاء عاجل مرخ لمدالـ كالتشسية ،-ٜٔ

 ٕٕٔٓ /ٔٔ/ٕاصمة عمى شيادة االبجاع الفخخية ،اكاديسية نػافح السعخفة لمتشسية كالتجريب الجكلية،ح-ٕٓ 
حاصمة عمى شيادة االبجاع كالتسيد تثسيشا لمجيػد العمسية في تقجيع بخامج تجريبية ضسغ مذخكع االمانة -ٕٔ

البخنامج الػششي –قافة كالتشسية العامة لسجمذ الػزراء دائخة السشطسات غيخ الحكػمية كمؤسدة العخاقة لمث
لتجريب ثالثة مميػف مػضف لتشسية قجرات كميارات السالكات الػضيؽية كاالدارية كالفشية كالتخبػية في مؤسدات 

 ٕٕٕٓ/ٕٔ/ٖٔالجكلة" كبتقجيخ امتياز ،
افة ،لمجيػد السبحكلة مغ اجل االندانية كنذخ العمع كالثق ٕٕٕٓحاصمة عمى شيادة افزل شخية لعاـ -ٕٕ

 ٕٕٕٓ/ٕٔ/ٚٔكالسحبة كالدالـ في العالع،السجسػعة العخبية مغ اجل الدالـ كالتعاير الدمسي ،
 *لقب الدفير:

مؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية كالشقابة العامة  ، ٕٕٓٓحقػؽ االنداف لعاـ  ةحاصمة عمى لقب سفيخ -ٔ
تجػ العخبي االفخيقي لمتجريب كالتشسية تثسيشا لسا لمسجربيغ العخاقييغ كالبػرد العخبي لمتجريب كاالستذارات ،كالسش

قجمتو في اعالء شأف حقػؽ االنداف كدعع الصبقة الكادحة بالسدتمدمات الغحائية كالعالجية في مخحمة حزخ 
 التجػاؿ لسشع تفذي فيخكس كػركنا في جسيػرية العخاؽ .

ة العالسية لمدالـ كاالمل مغ اجل العخاؽ مغ السشطس–حاصمة عمى لقب سفيخة االمل كالدالـ العالسي -ٕ
االنداف كاالكشاف لمسذاركة في الحسمة التحديدية العالسية لشخ ثقافة الدالـ كؾيع التدامح كالسحبة كالخحسة 

 .ٕٕٓٓكاالخػة االندانية الكػنية،السسمكة السغخبية الذخيفة ،
 Lets Break the Chain of Covid-19"حاصمة عمى لقب سفيخ في السجتسع -ٖ

infection(Arabic) "،as part of the community immunity Ambassador program جامعة
  The mohammed Bin Rashid University of Medicine and Health دمحم بغ راشج ،

Science hereby certifies .االمارات العخبية الستحجة، 
لسذاركة االيجابية كالفاعمة في خجمة السجتسع حاصمة عمى لقب سفيخ االندانية  لمجيػد كالشذاشات كا-ٗ

االنداني كنذخ ثقافة كرسالة السحبة كالتدامح كالدالـ كالتآخي كزرع ركح الحػار كااللفة كالعير السذتخؾ بيغ 
 .ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٔجسيع مكػنات السجتسع،مشطسة االبجاع الجكلي،اكاديسية الدالـ في السانيا ،

قجيخا كاعتخافا لمجكر الخائج في خجمة السجتسع كنذخ الدالـ كالسحبة بيغ حاصمة عمى شيادة شكخ كتقجيخ ت -٘
 .ٕٕٔٓ/ٕ/٘الذعػب كالسداىسة الفعالة لخجمة االندانية،السمتقى الجكلي لدفخاء عاجل مرخ لمدالـ كالتشسية،

سحبة بيغ حاصمة عمى شيادة شكخ كتقجيخ تقجيخا كاعتخافا لمجكر الخائج في خجمة السجتسع كنذخ الدالـ كال -ٙ
 .ٕٕٔٓ/ٕ/ٙالذعػب كالسداىسة الفعالة لخجمة االندانية،السمتقى الجكلي لدفخاء عاجل مرخ لمدالـ كالتشسية،
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حاصمة عمى لقب سفيخ الدالـ ،اكاديسية مسمكة الدالـ الجكلية،اكاديسية نيخيغ مغ بالد  -ٚ
 .ٕٕٔٓ/ٜ/ٔٔالخافجيغ،

في سبيل نذخ ركح السحبة كالتدامح،مؤسدة اليسامة  حاصمة عمى لقب سفيخ سالـ دكلي،لمجيػد السبحكلة-ٛ
 .ٕٕٔٓ/ٜ/ٔٔلمثقافة كاالدب،

حاصمة عمى شيادة سفيخ التعميع العالسي،جامعة شبو الجديخة العخبية لرشع الدالـ ،تكخيسا كتقجيخا ككفاءا  -ٜ
 .ٕٕٔٓ/ٜ/ٛٔلمالسياـ في االعساؿ االندانية كنذخ ثقافة الحخية كالسحبة كالتآخي كالدالـ،

،نادؼ سفخاء االندانية كالدالـ ٕٕٕٓحاصمة عمى شيادة تقجيخ كػني ابخز الذخريات االندانية لعاـ -ٓٔ
 ٕٕٕٓ/ٔٔ/ٕٔ،العخاؽ،

حاصمة عمى لقب سفيخ التعاير الدمسي،السجسػعة العخبية مغ اجل الدالـ كالتعاير -ٔٔ
 ٕٕٕٓ/ٕٔ/ٖٔالدمسي،

 *السدابقات التي فزت بها:
الفزية لفػزؼ بالسختبة الثانية في مدابقة مشرة اريج لرشاعة محتػػ عمسي حاصمة عمى السيجالية  -ٔ

 ٜٕٔٓىجخية لعاـ  ٓٗٗٔىادؼ في شيخ رمزاف 
 .ٕٕٓٓ ،السختبة الثانية ،مدابقة افزل مجكنة في مشرة اريج-ٕ
في مدابقة مشرة اريج لرشاعة محتػػ عمسي ىادؼ في شيخ الستسيدة فائدة بافزل السذاركات البحثية -ٖ
 ٕٕٓٓىجخية لعاـ  ٔٗٗٔمزاف ر 

 *السذاركات التطهعية وخدمة السجتسع :
 زيارات متكخرة لجكر االيتاـ في بغجاد مع تقجيع السداعجات ليع.-ٔ
 االسياـ في زراعة الحجائق في عجد مغ الجامعات العخاؾية .-ٕ
 االسياـ في حسالت تعفيخ كتعؿيع عجد مغ الجامعات كدكائخ الجكلة في العخاؽ .-ٖ
 االشخاؼ عمى شمبة الجامعات في السيخجانات الثقاؼية كزراعة السداحات الخزخاء .-ٗ
 دار السدشيغ كتػزيع اليجايا  عمييع. ةزيار -٘
 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٗسياـ في الحسمة التػعػية كتػزيع اليجايا لجار رعاية السذخدات /الرميخ /اال-ٙ
في حجائق كمداحات جامعة بغجاد  الػرد غخس الف شجخة كشتمة النػاع متيجدة مغ االشجار كشتالت -ٚ

ضسغ مبادرة كزارة التعميع العالي كالبحث العمسي كبخعاية رئيذ جامعة بغجاد د.مشيخ /الجادرية 
 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٔالدعجؼ،كمخكد دراسات السخأة  كالشقابة العامة لمسجربيغ العخاقييغ، /زراعة مميػف شجخة 

حسمة الدتة –ات السخأة /جامعة بغجاد بسشاسبة اليػـ الجكلي مذاركة في الشذاط الحؼ اقامو مخكد دراس-ٛ
عذخ يػما لسشاىزة العشف ضج السخأة بالتعاكف مع االتحاد العاـ لشقابات العساؿ في العخاؽ كمع مكتب شؤكف 
السخأة العاممة العخاؾية كالصفل كالشقابة العامة لمسجربيغ العخاقييغ ،مع اقامة بازار تحت شعار"دعع كتسكيغ 

 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٕ٘-ٕٗالسخأة"لجعع السشتػج الػششي ،
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مذاركة في معخض الكتاب السجاني الحؼ اقامو مخكد دراسات السخأة /جامعة بغجاد،كمؤسدة العخاقة -ٜ
 .ٕٕٔٓ/ٕ/٘ٔلمثقافة كالتشسية ،كاالمانة العامة لمسكتبة السخكدية ،

 ٕٕٕٓ/ٔ/ٕ٘رشج شجخة كشتمة في حجائق كمية التخبية ابغ  ٓٓ٘السذاركة في غخس -ٓٔ
السذاركة في االشخاؼ عمى شمبة كالفخيق التصػعي الصالبي لسؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية بالتعاكف  -ٔٔ

كالشقابة العامة  ٖمع كزارة الذباب كالخياضة ككزارة التخبيػ السجيخية العامة لتخبية محافطة بغجاد الخصافة 
ي حجيقة مجرسة الشػر االبتجائية لمبشات ضسغ مباردة كزارة شجخة كشتمة ف ٓٓ٘لمسجربيغ العخاقييغ في غخس 

 ٕٕٔٓ/ٔٔ/ٓٔالتعميع العالي كالبحث العمسي زراعة مميػف شجخة ،
السذاركة في االشخاؼ عمى شمبة كالفخيق التصػعي الصالبي لسؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية في حسمة  -ٕٔ

تالت الػرد في حجائق الجامعة التكشػلػجية غخس الف شجخة كشتمة النػاع متعجدة مغ االشجار كش
 ضسغ مباردة كزارة التعميع العالي كالبحث العمسي زراعة مميػف شجخة . .ٕٕٔٓ/ٔٔ/٘ٔ،

السذاركة في االشخاؼ عمى شمبة كالفخيق التصػعي الصالبي لسؤسدة العخاقة لمثقافة كالتشسية بالتعاكف مع -ٕٔ
كالشقابة العامة لمسجربيغ  ٖلسجيخية العامة لتخبية محافطة بغجاد الخصافة ا ةكزارة الذباب كالخياضة ككزارة التخبي

العخاقييغ في تػزيع الحقائب السجرسية مع ىجايا متشػعة لصالبات مجرسة الشػر االبتجائية لمبشات 
،ٜٔ/ٔ/ٕٕٕٓ 
 

 :ةفي السشرات العمسي*السذاركات 
ٔ- google scholar 

https://scholar.google.com/citations?user=YMmKahsAAAAJ&hl=ar 
ٕ- researchgate 

Taai-https://www.researchgate.net/profile/Drsuaad_Al 
ٖ- linkdin 

223874162-taai-al-suaad-dr-https://www.linkedin.com/in/prof/ 
ٗ- orcid   

 
4339-8981-0002-https://orcid.org/0000  

 
٘- mendeley 
-al-https://www.mendeley.com/profiles/profdrsuaad

taai/?dgcid=Mendeley_Desktop_Profile 

https://scholar.google.com/citations?user=YMmKahsAAAAJ&hl=ar
https://scholar.google.com/citations?user=YMmKahsAAAAJ&hl=ar
https://www.researchgate.net/profile/Drsuaad_Al-Taai
https://www.researchgate.net/profile/Drsuaad_Al-Taai
https://www.linkedin.com/in/prof-dr-suaad-al-taai-223874162/
https://orcid.org/0000-0002-8981-4339
https://orcid.org/0000-0002-8981-4339
https://www.mendeley.com/profiles/profdrsuaad-al-taai/?dgcid=Mendeley_Desktop_Profile
https://www.mendeley.com/profiles/profdrsuaad-al-taai/?dgcid=Mendeley_Desktop_Profile
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taai/-al-ttps://www.mendeley.com/profiles/profdrsuaadh 
 
ٙ-Arid  
-4a54-f9b0-LY/ApplicationUsers/Details/59a5eaaf-https://portal.arid.my/ar

3c34b8d19235-9e48 
3810-https://arid.my/0003 

 
ٚ-pueblos 

taai/-al-https://publons.com/researcher/1721704/profdrsuaad 
IDENTIFIERS 

/publons.com/p/31933425/ 
ٛ-2019-4289-FWeb of Science ResearcherID:     
ٜ- figshare 

Taai/6861692-https://figshare.com/authors/Prof_Dr_Suaad_AL 
ٔٓ- facebook 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100015166185238 
ٔٔ- academia 

https://uobaghdad.academia.edu/ProfDrSuaadALTaai 
ٕٔ-livedna 

https://livedna.org/964.33033 
ٖٔ- researchid 

https://researchid.co/7you_use 
ٔٗ- twitter 

https://twitter.com/ProfTaai 
ٔ٘- slideshare 

https://www.slideshare.net/ProfDrSuaadALTaai 
ٔٙ- youtube 

https://www.mendeley.com/profiles/profdrsuaad-al-taai/
https://www.mendeley.com/profiles/profdrsuaad-al-taai/
https://portal.arid.my/ar-LY/ApplicationUsers/Details/59a5eaaf-f9b0-4a54-9e48-b8d192353c34
https://portal.arid.my/ar-LY/ApplicationUsers/Details/59a5eaaf-f9b0-4a54-9e48-b8d192353c34
https://arid.my/0003-3810
https://arid.my/0003-3810
https://publons.com/researcher/1721704/profdrsuaad-al-taai/
https://publons.com/researcher/1721704/profdrsuaad-al-taai/
https://figshare.com/authors/Prof_Dr_Suaad_AL-Taai/6861692
https://figshare.com/authors/Prof_Dr_Suaad_AL-Taai/6861692
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015166185238
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015166185238
https://uobaghdad.academia.edu/ProfDrSuaadALTaai
https://uobaghdad.academia.edu/ProfDrSuaadALTaai
https://livedna.org/964.33033
https://livedna.org/964.33033
https://researchid.co/7you_use
https://researchid.co/7you_use
https://twitter.com/ProfTaai
https://twitter.com/ProfTaai
https://www.slideshare.net/ProfDrSuaadALTaai
https://www.slideshare.net/ProfDrSuaadALTaai
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HucVOnOaf5ijCQ-DOZ-https://www.youtube.com/channel/UCq2D 
ٔٚ-conversation 

1130814-taai-al-suaad-https://theconversation.com/profiles/prof 
ٔٛ- scopus ID= 57224948956  

authid/detail.uri?authorId=57224948956https://www.scopus.com/ 
 ٜٔ- rike 

https://rike.isnra.com/showProfile/927 
 سكايب -ٕٓ

live:36c69cc727ad202d 
https://join.skype.com/invite/d0VAiS1xrJ7T 

ٕٔ-ReviewerCredits 
https://www.reviewercredits.com/user/suaad/?profiletab=main 

ٕٕ-ISNRA 
https://cm.isnra.info/user/2186/profile 

ٕٖ-SciProfiles is a social network for researchers and scholars. 
https://sciprofiles.com/profile/1998081 

ٕٗ- growkudos 
taai-https://growkudos.com/profile/prof.dr.suaad_al 
 ذيغبمػؾ ت -ٕ٘

https://clubmid.org/eyda3/members/m00913.html 
 مشرة ايفاد-ٕٙ

%d8%a3%d8%b9%d8%b6%d8%a7%https://ifadacademy.com/%d8%a7%d9%84
d8%a1/suaadhadi9/ 

 مػقع خبخاء-ٕٚ
https://expert.kmshare.net/members/drsuaadhadi71/ 

 بػابة الباحث العخبي-ٕٛ
 https://baheth.clubmid.org/members/suaad7/ 

 مػقع كالرفيت  -ٜٕ
Web of Science Core Collection -Taai, Suaad Hadi Hassan -Al 

2019-4289-https://www.webofscience.com/wos/author/record/F 

https://www.youtube.com/channel/UCq2D-DOZ-HucVOnOaf5ijCQ
https://www.youtube.com/channel/UCq2D-DOZ-HucVOnOaf5ijCQ
https://theconversation.com/profiles/prof-suaad-al-taai-1130814
https://theconversation.com/profiles/prof-suaad-al-taai-1130814
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57224948956
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57224948956
https://rike.isnra.com/showProfile/927
https://rike.isnra.com/showProfile/927
https://join.skype.com/invite/d0VAiS1xrJ7T
https://join.skype.com/invite/d0VAiS1xrJ7T
https://www.reviewercredits.com/user/suaad/?profiletab=main
https://www.reviewercredits.com/user/suaad/?profiletab=main
https://cm.isnra.info/user/2186/profile
https://cm.isnra.info/user/2186/profile
https://sciprofiles.com/profile/1998081
https://sciprofiles.com/profile/1998081
https://growkudos.com/profile/prof.dr.suaad_al-taai
https://growkudos.com/profile/prof.dr.suaad_al-taai
https://clubmid.org/eyda3/members/m00913.html
https://clubmid.org/eyda3/members/m00913.html
https://ifadacademy.com/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b9%d8%b6%d8%a7%d8%a1/suaadhadi9/
https://ifadacademy.com/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b9%d8%b6%d8%a7%d8%a1/suaadhadi9/
https://expert.kmshare.net/members/drsuaadhadi71/
https://baheth.clubmid.org/members/suaad7/
https://www.webofscience.com/wos/author/record/F-4289-2019
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