
 - 1 - 

                  Mustansiriya University                                                     AL              

 College of Arts  

Scientism Affairs 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 الجامعة المستنصرية 

 كلية اآلداب

 الشؤون العلمية



 - 2 - 

 
   

                                                                          : البيانات الشخصية:  لا او 
 محمد الجنابي أ.م.د.احمد عبد خضير اسم عضـو ىيئة التدريس

الربيد 
خةاإللكت 
 وين

 

 القسم اآلداب الكلية
 

 الفلسفة
ahmedph_dr@yahoo.com 

 

  18/11/1976 تاريخ ادليالد متزوج احلالة االجتماعية

  فاكس  موبايل  ىاتف

 : المؤىالت العلميةثانياا : 
 اجلامعة و الكلية التخصص العام و الدقيق يخ احلصول عليوتار  ادلؤىل

 الجامعة المستنصرية –كلية اآلداب  الفلسفة 1002 البكالوريوس
 جامعة بغداد –كلية اآلداب  فلسفة معاصرة 1002 ادلاجستري
 الجامعة المستنصرية -الدابكلية  / المنطقمعاصر فكر عربي 1008 الدكتوراه
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 : ت العلميةالدرجاثالثاا : 
 اجلهة تاريخ احلصول عليها الدرجة العلمية
 الجامعة المستنصرية -كلية الداب 1002 مدرس ادلساعد

 الجامعة المستنصرية -كلية الداب 1008 مدرس
 الجامعة المستنصرية -كلية الداب 1021 أستاذ ادلساعد

 / / أستاذ 
 

 : عضوالمهام اإلدارية التي ُكـلِّف بها الرابعاا : 
 فتة التكليف ادلهام اإلدارية ت

 12/1/1022 مدير ادارة كلية الداب 2
 12/21/1022 امين مجلس كلية الداب 1

 12/5/1025 شوؤن المواطنينوحدة مدير  3

 2/9/1028 مقرر قسم الفلسفة 4

 12/5/1010 تدريسي 5
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 : اللجان التي شارك فيها العضواا : خامس
 فتة عمل اللجنة مهام اللجنة اسم اللجنة 

2 
 :والعلمية اللجان االمتحانية

 2006-5-21في  1892. رقم الكتاب 2006-2005عضو اللجنة المتحانية لقسم الفلسفة   .1

 2008-6-5في  1767رقم الكتاب  2008-2007عضو اللجنة المتحانية لقسم الفلسفة   .2

 2009-5-25في  1545قم الكتاب ر  2009-2008عضو اللجنة المتحانية لقسم الفلسفة   .3

 . 2010-3-22في  1215رقم الكتاب  2010-2009عضو اللجنة المتحانية لقسم الفلسفة للدراسات العليا  .4

 . 2012-4-23في  1907رقم الكتاب  –2012-2011مقرر اللجنة المتحانية المركزية لكلية اآلداب للعام الدراسي عضو و  .5

 .2013 -2012مركزية لكلية الداب لعام عضو ومقرر اللجنة المتحانية ال .6

عضو ومقرر اللجنة المتحانية المركزية المشرفة علـ  امتحانـات الجامعـات الىليـة ولجـامعتي المـام الصـاد  لعليـو السـالم   .7
 .2013-2012لقسام لاللغة العربية ،واللغة النكليزية، والتاريخ  وكلية المأمون الجامعة لقسم لالترجمة  لعام 

 .20/2/2013في  656و اللجنة العلمية لمتابعة واقع الدراسات العليا في كلية الداب والمشكلة بالمر الداري عض .8

 .2014-2013 عضو ومقرر اللجنة المتحانية المركزية لكلية الداب لعام .9

 2015-2014 عضو ومقرر اللجنة المتحانية المركزية لكلية الداب لعام .10

 2016-2015 حانية المركزية لكلية الداب لعامعضو ومقرر اللجنة المت .11
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 2017-2016 عضو ومقرر اللجنة المتحانية المركزية لكلية الداب لعام .12

 2018-2017 عضو ومقرر اللجنة المتحانية المركزية لكلية الداب لعام .13

  .30/9/2019في  6853عضو لجنة المبادرات في قسم الفلسفة لص .14

  16/2/2020في  1735لص 2020-2019ت للعام الدراسي عضو لجنة وحدة تسجيل المقررا .15

  .17/3/2020في  2744لص 2019-2018عضو اللجنة المتحانية لقسم الفلسفة لعام   .16

  19/8/2020في  4142لص 2020-2019عضو اللجنة التدقيقة للشيتات المتحانية لقسم الفلسفة لعام  .17

  5/1/2029في  67عضو لجنة الدراسات العليا في قسم الفلسفة لص .18

  17/2/2020في  1822عضو اللجنة العلمية لقسم الفلسفة لص .19

  21/5/2020في  3262عضو لجنة الستالل الورقي الخاصة بالدراسات العليا لقسم الفلسفة لص .20
 

1 
 :جلان املؤمترات

 .2005-5-16في  321رقم الكتاب  -رئيس اللجنة المالية للمؤتمر العراقي الفلسفي الثالث  .1

 .2009-2-18في  445رقم الكتاب  –لجنة اإلدارية والمالية للمؤتمر الفلسفي الرابع عضو ال .2

 .2011-3-9    في  834رقم الكتاب -عضو اللجنة  اإلدارية والمالية للمؤتمر الفلسفي الخامس .3

 .2009-4-7في  970رقم الكتاب  -عضو اللجنة اإلدارية والمالية للمؤتمر العلمي السادس عشر لكلية اآلداب .4
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 .2012-4-2في  1497رقم الكتاب  –عضو لجنة اإلدارية والمالية للندوة اللغوية األول  لقسم الترجمة  .5

 .2010-1-11في  701رقم الكتاب  –عضو اللجنة اإلدارية والمالية لملتق  الطف الثقافي الول  .6

رقـــم الكتـــاب م  –الثــاني عضــو لجنـــة اســتقبال الضـــيوال العـــرب والجانــل لملتقـــ  الطـــف العلمــي والثقـــافي الـــدولي  .7
 . 2011-11-11في  7/152ع/

 345رقـم الكتـاب  –رئيس لجنة اسـتقبال الضـيوال العـرب والجانـل لملتقـ  الطـف العلمـي والثقـافي الـدولي الثالـث .8
 . 2012-1-23في 

 .2013رئيس لجنة استقبال الضيوال العرب والجانل لملتق  الطف العلمي والثقافي الدولي الرابع لعام  .9

 .31/12/2013-30ملتق  الطف العلمي والثقافي الدولي الخامس المنعقد في  مقرر .10

 .3/12/2014-30المنعقد في  سادسملتق  الطف العلمي والثقافي الدولي ال مقرر .11

 .8/12/2015-7المنعقد في  سابعملتق  الطف العلمي والثقافي الدولي ال مقرر .12

 2016 /29/11-28 لمنعقد فيا ثامنملتق  الطف العلمي والثقافي الدولي ال مقرر .13

 .2017 16/11-15 المنعقد فيالتاسع  تق  الطف العلمي والثقافي الدوليمل مقرر .14

 .24/11/2017-23عضو اللجنة الدراية والمالية لمؤتمر العرا  الفلسفي الثامن  .15

 .8/11/2018المنعقد في  عاشرملتق  الطف العلمي والثقافي الدولي ال مقرر .16

 .1/2020/ 8-7الفلسفي التاسع  العرا  ية لمؤتمرعضو اللجنة التحضير  .17
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3 
 :جلان اخرى -1

 يف الكلية:

 .2009-12-9في  4157رقم الكتاب  -رئيس لجنة اعتراض الطلبة للدراسات الصباحية  .1

 .2011-4-24في  1528رقم الكتاب  –عضو لجنة اتالال الكتل الرسمية  .2

 .2012-3-4في  1073رقم الكتاب  –عضو لجنة انضباط الطلبة  .3

 .2012-9-11في  3504رقم الكتاب  -رئيس لجنة النظر بالجور الدراسية للمقبولين عل  قناة النفقة الخاصة .4

 . 2012-9-20في  3629رقم الكتاب  -عضو لجنة انتقال الطلبة بين القسام العلمية للكلية .5

 .2011-3-24في  1032رئيس اللجنة التحقيقية المشكلة بالكتاب المرقم  .6

 . 2011-4-21في  1502نة التحقيقية  المشكلة بالكتاب المرقم عضو اللج .7

 . 2012-4-15في  1729عضو اللجنة التحقيقية  المشكلة بالكتاب المرقم  .8

 .     2012-9-23في  3665عضو اللجنة التحقيقية  المشكلة بالكتاب المرقم  .9

 يارئيس لجنة تخفيض الجور الدراسية لقناة النفقة الخاصة للدراسات العل .10

 المسائية –عضو لجنة تخفيض الجور الدراسية للدراسات الولية  .11
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 يف اجلامعة: -2
 

-5-22في  14997رقم الكتاب  –الذي سار الجامعت لعقد مذكزة تفاهم عضو لجنت استقبال الوفد الزوسي  -1

2212. 

-6-3في  16967رقم الكتاب  –الذي سار الجامعت لعقد مذكزة تفاهمرئيس لجنت استقبال الوفد السوداني  -2

2212. 

 

 

 

 

      
 : في خدمة الجامعة و المجتمعالتي شارك فيها العضو المشاركات سادساا : 
 الفتة  نوع ادلشاركة اسم ادلشاركة م
 .2212-5-22في  14997رقم الكتاب  –عضو لجنت استقبال الوفد الزوسي  2

 

  

   .2212-6-3في  16967رقم الكتاب  –رئيس لجنت استقبال الوفد السوداني  1

3    
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 : األنشطة العلميةاُ : سابع
 أ : الماجستير والدكتوراه  :

 المنهج التحليلي في الخال  عند جورج ادوار مور عنـوان رسالة الماجستير

 المنطق في الفكر الفلسفي العراقي المعاصر عنـوان رسالة الدكتوراه

 :   لنشرالمقبول ل / المنشورالعلمي ل  اإلنتاج:  ب

 عنـوان اإلنتاج العلمي ت
تاريخ 
 النشر

اسم 
 الدورية

  شخصيات منتخبةلعراقي المعاصر كتاب لالنجاز المنطقي في الفكر ال  2
 

2212  

 دراسة في فلسفتو التحليلية   –لفلسفة الخال  عند جورج ادوارد مور  كتاب 1
 

2211  

3 
بـــاحثي   وىـــو كتـــاب مشـــترك مـــع مجموعـــة مـــن فة الغربيـــة المعاصـــرةالفلســـ –لســـفية كتـــاب لموســـوعة البحـــاث الف

 اكاديمي العرب والعرا .و 
 

2213  

بحث لالفهم المشترك عند جورج مور  منشور في مجلة ثقافتنا التابعة لدائرة العالقات الثقافية في وزارة الثقافة عـام  2
2008. 

2228  
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اسـة تحليليـة لرا ه فـي كتـاب المنقـا مـن الضـالل  در  –بحث لالتطور المعرفي للغزالي بين الشك والحقيقة .5
 .2009/ الجامعة المستنصرية/ 5بحث منشور في مجلة الفلسفة/ العدد

الفلسـفي الرابـع عـام  العـرا    مـؤتمر-قـرا ة فـي تحديـد تاريخيتـو –بحث لالفكر العربي الحـديث والمعاصـر .6
2009. 

علــ  ثــورة المــام الحســين لع  للســيد محمــد  دراســة فــي كتــاب ا ــوا  –بحــث لاىــداال الثــورة الحســينية  -7
 .2011الصدر  ،  من اعمال ملتق  الطف العلمي والثقافي الدولي الثاني 

ـــدين الســـهروردي  مجلـــة اداب المستنصـــرية،  -8 ، لســـنة 55العـــدد بحـــث لفلســـفة الشـــرا  عنـــد شـــهاب ال
2012. 

بيـ  الحكمـة العـدد  –لسـفية   مجلـة دراسـات ف-دراسـة فلسـفية –بحث لالزىـد عنـد ابـي العـال  المعـري  -9
 . 2013لسنة  31

، مؤسسـة الشـهدا  فكر اخالقي من اجل تحولت مجتمعية افضـل  –بحث ل محمد باقر الصدر  -10
2015. 

 . 2008بحثان منشوران في مجلة لنُفكر   -11

 2010-2008نشر العديد من المقالت في الصحف العراقية بين عامي  -12

معهــد الدراســات العقليــة فــي النجــف الشــرال بــين    بحــوث فــي نــدوات عقــدىا3المشــاركة فــي ل -13
  .2007-2005عامي ل
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ـــي  -14 ـــزاز اللكترون ـــي جريمـــة العصـــر  –بحـــث البت ـــاب البتـــزاز اللكترون ـــدوا  /  ـــمن كت الـــدا  وال
  2019الحديث/ وزارة الداخلية ل

فـــي الواقعيـــة الجديـــدة بحث  ســـةدرا -بحـــثلجورج إدوارد مو:تقـــويض المثاليـــة بـــالحس المشـــترك -15
بيـ   –، مجلـة دراسـات فلسـفية أ. م. د. أحمد عبد خضير  /رك: أ. م. د. كريم حسين كريم الجاال مشت

 .46، العدد 2021الحكمة، 
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  :المقررات الدراسية التي قام العضو بتدريسها:  جـ 

 المرحلة اسم المقرر المرحلة اسم المقرر م
اسم 
 المقرر

 المرحلة

     الول / قسم الفلسفة/ كلية الداب سفة  الفلمقدمة ال 2
     الثانية/ قسم الفلسفة/ كلية الداب الفلسفة الحديثة 1
     الثالثة/ قسم الفلسفة/ كلية الداب منطق البحث العلمي 3
     الرابعة/ قسم الفلسفة/ كلية الداب مشروع بحث التخرج 2
     سفة/ كلية الدابالول / قسم الفل مكتبة ومنهج بحث 5
     الثانية/ قسم اللغة العربية/ كلية الداب المنطق 2
     الول / قسم علوم القران/ كلية التربية المنطق 2
     الماجستير/ قسم الفلسفة مشروع بحث لالسمنار  8
     الثانية / الفلسفة الفلسفة السياسية 9

     الدكتوراه / قسم الفلسفة السمنار 20
 :اإلشراال عل  رسائل الماجستير والدكتوراه عدد : د

 عدد اإلشراال  ت
 المرحلة
 

2  
 

 الماجستير 2

 دكتوراه 1 1
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 : ت التدريبية الدورا:  و    
 تاريخ النعقاد مكان النعقاد اسم الدورة م
 1022 الجامعة المستنصرية ic3دورة ال  2
 1002 جامعة بغداد دورة في الحاسوب 1
 1022 التعليم المستمر / الجامعة المستنصريةقسم  ادارة المشاريغدورة  3
 28/1/1010-22 قسم الفلسفة المرحلة الول  عل  نظام المقررات طلبةتدريل  -2

 1028 قسم الفلسفة الية كتابة الهوامش 5
 12/1/1010-15 قسم الفلسفة الية كتابة الهوامش 2
2 The secrets of learning English easily 1010 كلية الداب 

 
 :الندوات و ورش العمل  و المؤتمرات:  ز

 تاريخ النعقاد مكان النعقاد اسم المؤتمرات أو الندوات أو ورش العمل م
 1009 كلية الداب / الجامعة المستنصرية ملتق  الطف الول  2

 1020 كلية الداب / الجامعة المستنصرية ملتق  الطف الثاني  1

 1022 كلية الداب / الجامعة المستنصرية ملتق  الطف الثالث  3

 1021 كلية الداب / الجامعة المستنصرية ملتق  الطف الرابع -2

 1023 كلية الداب / الجامعة المستنصرية ملتق  الطف الخامس 5

 1022 كلية الداب / الجامعة المستنصرية ملتق  الطف السادس 2

 1025 كلية الداب / الجامعة المستنصرية بعملتق  الطف السا 2
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 1022 كلية الداب / الجامعة المستنصرية المؤتمر العلمي الثامن عشر 8

 1021 كلية الداب / الجامعة المستنصرية عشر تاسعالمؤتمر العلمي ال 9

 1023 كلية الداب / الجامعة المستنصرية عن ديسوسير -العشرونالمؤتمر العلمي  20

 1005 كلية الداب / الجامعة المستنصرية ثالثالمؤتمر الفلسفي العراقي ال 22

 1009 كلية الداب / الجامعة المستنصرية رابعالمؤتمر الفلسفي العراقي ال 21

 1022 كلية الداب / الجامعة المستنصرية خامسالمؤتمر الفلسفي العراقي ال 23

 1023 لداب / الجامعة المستنصريةكلية ا سادسالمؤتمر الفلسفي العراقي ال 22

 1025 كلية الداب / الجامعة المستنصرية سابعالمؤتمر الفلسفي العراقي ال 25

 1020 الوقف الشيعي/ فند  المنصور رسائل اإلمام علي لعليو السالم  لمالك الشتر وعالقتها بإدارة الدولة 22

 1022 الشهدا / فند  الرشيدمؤسسة  مؤتمر عن الشهيد الول محمد باقر الصدر 22

 1022 كلية الداب / الجامعة المستنصرية ملتق  الطف الثامن  28

 1022 كلية الداب / الجامعة المستنصرية ملتق  الطف التاسع 29

 1028 كلية الداب / الجامعة المستنصرية ملتق  الطف العاشر 10

 1022 الجامعة المستنصريةكلية الداب /  المؤتمر الفلسفي العراقي الثامن 12

 1010 كلية الداب / الجامعة المستنصرية المؤتمر الفلسفي العراقي التاسع 11

 1010 قسم الفلسفة/ كلية الداب ندوة ثقافية لقرا ات في فلسفة ابن ىندو  13

 1010 قسم الفلسفة/ كلية الداب ندوة ثقافية لاللغة والسلطة مقاربات في فلسفة ميشيل فوكو  12

 1010 كلية الداب ندوة ثقافية لتنمية الدرس الكاديمي / عل  ىامش مؤتمر العرا  الفلسفي التاسع 15

 1010 كلية الداب د. عفيف عثمان  حول لاتجاىات البحث الفلسفي أ.محا رة استاذ زائر ل 12

 1010 ة الدابكلي محا رة استاذ زائر لأ.د. يمن  الخولي  حول لاتجاىات البحث الفلسفي  12

 13/2/1010-11 قسم الفلسفة ورشة عمل لالية كتابة البحث العلمي  18
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 12/1/1010 بي  الحكمة ورشة عمل لالتحولت الفكرية عند الفالسفة  19

 13/22/1012 قسم الفلسفة/الدراسات العليا محا رة ثقافية لالستالل والنتحال واىميتها لطالل الماجستير 30

 20/22/1012 قسم الفلسفة مل لالفر  بين المصادر والمراجع وطر  توثيقها في الهامشورشة ع 32

 8/21/1012 قسم الفلسفة مشكالت ما قبل الكتابة  -ورشة عمل لالبحث العلمي 31

 :كتل الشكر 
 (.ic3ادلرتبة االوىل على جامعات العراق بامتحان ال )كتاب شكر وتقدير من معايل السيد وزير التعليم العايل والبحث العلمي لفوز اجلامعة ادلستنصرية ب .1

 (.2213/ 3/ 24يف  472/ 9كتاب شكر وتقدير من معايل السيد وزير التعليم العايل والبحث العلمي باالمر الوزاري )م و  .2
 (.26/3/2214يف  7327تاذ مساعد، باالمر الوزاري )كتاب شكر وتقدير من معايل السيد وزير التعليم العايل والبحث العلمي للتدريسيني بلقب استاذ واس .3

 (.3/6/2214يف  11629ر الوزاري )كتاب شكر وتقدير من معايل السيد وزير التعليم العايل والبحث العلمي للعمل كمقرر دللتقى الطف العلمي والثقايف الدويل اخلامس، باالم .4
 .21/2/2213يف  1/2/157ي للعمل كرئيس للجنة استقبال الضيوف دللتقى الطف العلمي والثقايف الدويل الرابع باالمر كتاب شكر وتقدير من معايل رئيس ديوان الوقف الشيع .5

 .2225كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس اجلامعة للعمل كرئيس للجنة ادلالية للمؤمتر العراقي الفلسفي الثالث عام  .6
 .2229لعمل كعضو للجنة اإلدارية وادلالية للمؤمتر العلمي السادس عشر لكلية االداب عام كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس اجلامعة ل .7

 .2212كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس اجلامعة للعمل كعضو للجنة اإلدارية وادلالية دللتقى الطف الثقايف االول للعام  .8
 .2211ستقبال الضيوف دللتقى الطف العلمي والثقايف والدويل الثاين للعام كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس اجلامعة للعمل كعضو للجنة ا .9

 (.24/11/2211يف  27721كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس اجلامعة دلنتسيب اجلامعة كافة، باالمر اجلامعي ) .12
 (.15/3/2212يف  8716ى الطف العلمي والثقايف والدويل الثالث باالمر اجلامعي )كتاب كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس اجلامعة للعمل كرئيس للجنة استقبال الضيوف دللتق .11

 (.21/2/2213يف  5211اجلامعي ) كتاب كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس اجلامعة للعمل كرئيس للجنة استقبال الضيوف دللتقى الطف العلمي والثقايف والدويل الرابع باالمر .12
 .2211السيد رئيس اجلامعة للعمل كعضو للجنة اإلدارية وادلالية دللتقى الطف العلمي والثقايف والدويل الثاين للعام كتاب شكر وتقدير من  .13

 .2213كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس اجلامعة للعمل كعضو للجنة االدارية وادلالية للمؤمتر الفلسفي اخلامس  .14
 .23/1/2213يف  2228باالمر اجلامعي  2212-2211للعمل كعضو للجنة االمتحانية ادلركزية للعام الدراسي  كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس اجلامعة .15

 .9/1/2214يف  688باالمر اجلامعي  2213 -2212كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس اجلامعة للعمل كعضو للجنة االمتحانية ادلركزية للعام الدراسي  .16
 .13/7/2214يف  18895باالمر اجلامعي  2214 -2213لسيد رئيس اجلامعة للعمل كعضو للجنة االمتحانية ادلركزية للعام الدراسي كتاب شكر وتقدير من ا .17

 (.12/12/2213يف  471كتاب شكر وتقدير من السيد عميد الكلية للعمل كعضو للجنة االدارية وادلالية دلؤمتر العراق الفلسفي السادس، باالمر االداري )م.ع / .18
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 (.29/8/2213يف  22569) كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس اجلامعة للعمل كرئيس للجنة استقبال الضيوف للمؤمتر العلمي التاسع عشر لكلية االداب  باالمر اجلامعي .19
 .21/1/2214يف  632ص/ كتاب شكر من السيد العميد للعمل كمقرر دللتقى الطف العلمي والثقايف الدويل اخلامس باالمر االداري  .22

 (.16/4/2214يف  2227كتاب شكر من السيد العميد للعمل كرئيس جلنة شراء الكتب من معرضي بغداد واربيل الدوليني باالمر االداري  )ص/ .21
 .28/1/2214يف  2526عي ادلرقم كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس اجلامعة للعمل كمقرر دللتقى الطف العلمي والثقايف الدويل اخلامس باالمر اجلام .22

 (.7/1/2214يف  424كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس اجلامعة للعمل كعضو يف اللجنة االدارية وادلالية دلؤمتر العراق الفلسفي السادس باالمر اجلامعي ) .23
 .12/2/2215يف  4452قايف الدويل السادس باالمر اجلامعي ادلرقم كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس اجلامعة للعمل كمقرر كمقرر دللتقى الطف العلمي والث .24

 (.12/9/2214يف  1/2/1231كتاب شكر وتقدير من معايل رئيس ديوان الوقف الشيعي للعمل كمشرف على االمتحانات اخلارجية للوقف الشيعي باالمر ) .25
 .26/2/2215يف  2356رر دللتقى الطف العلمي والثقايف الدويل السادس باالمر كتاب شكر وتقدير من معايل رئيس ديوان الوقف الشيعي للعمل كمق .26
 24/1/2216يف  1983باالمر اجلامعي  بعكتاب شكر وتقدير من السيد رئيس اجلامعة للعمل كمقرر دللتقى الطف العلمي والثقايف الدويل السا.27
 . 32/12/2215يف  31775باالمر اجلامعي ادلرقم السابع يالفلسفللجنة العلمية دلؤمتر العراق عضو يف اكتاب شكر وتقدير من السيد رئيس اجلامعة للعمل ك. 28
 .24/1/2216يف  12/1/2216يف 3م.ع/ داريباالمر اال بعللعمل كمقرر دللتقى الطف العلمي والثقايف الدويل الساة عميد الكلية كتاب شكر وتقدير من السيد.27. 29
 (13/3/2219يف  161جامعة بغداد ) –ميد كلية االداب . كتاب شكر وتقدير من ع32
 (.5/11/2219يف  7874اجلامعة ادلستنصرية )ص/ –. كتاب شكر وتقدير من عميد كلية االداب 31
 .(19/12/2219يف  9298اجلامعة ادلستنصرية )ص/ –. كتاب شكر وتقدير من عميد كلية االداب 32
 (.29/12/2219يف  22378جامعة بغداد ) –ب . كتاب شكر وتقدير من عميد كلية االدا33
 .( 21/11/2219يف  31272ادلستنصرية )كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس اجلامعة   .34
 (.23/1/2222يف  823اجلامعة ادلستنصرية )ص/ –. كتاب شكر وتقدير من عميد كلية االداب 35
 (.3/3/2222يف  2427رية )ص/اجلامعة ادلستنص –. كتاب شكر وتقدير من عميد كلية االداب 36
 (.12/5/2222يف  3242اجلامعة ادلستنصرية )ص/ –. كتاب شكر وتقدير من عميد كلية االداب 37
 .( 25/2/2222يف  5796ادلستنصرية )كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس اجلامعة . 38
 (.12/5/2222 يف 3248اجلامعة ادلستنصرية )ص/ –. كتاب شكر وتقدير من عميد كلية االداب 39
 .( 15/7/2222يف  12239ادلستنصرية )كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس اجلامعة -42
 .6/5/2222يف  2/228. كتاب شكر وتقدير من معايل وزير التعليم العايل والبحث العلمي )م و 41
 .11/8/2222يف  2/532. كتاب شكر وتقدير من معايل وزير التعليم العايل والبحث العلمي )م و 42


