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 :الجوائز والمنح الدراس�ة والتكر�م •

 السنة الجهة المانحة أسم الجائزة والمنح والتكر�م ت

 2008 صالحالد�تور برهم  كتاب شكر وتقدیر  ــــ1

 ــــ2

 
 

 كتاب كتاب شكر وتقدیر عن
 بن عقیل مسلم

 

رئیس الجامعة 
احسان  المستنصریة

 كاظم شریف القرشي
13/9/2011 

 26/10/2011  مجلس محافظة دیالى من عن كتاب مسلم كتاب شكر ــــ3

عن كتاب  كتاب شكر وتقدیر ـــــ 4
 مسلم بن عقیل

عمادة كلیة التربیة  من
 14/10/2012  جامعة دیالى 

 ــ 5
 

 كتاب شكر وتقدیر  
 

 العتبة الحسینیة المقدسة 
 

2015 
 

 ــــــ6
 

 من ادارة مركز ابداع كتاب شكر وتقدیر 
 م14/2/2017 للتنمیة البشریة 

كتاب شكر مع درع التمیز  ـــــ7
 للمبدعین  

من مكتب تیار االصالح 
 28/2/2017  الوطني فرع دیالى 

من المركز االسالمي  تقدیریة.شھادة  ـــــ8
 14/2/2017 الثقافي

 ـــ9
كتاب شكر وتقدیر عن كتاب 
كتاب شذرات من السیرة 

 ألھل البیتالفكریة والسیاسیة 

من رئیس الجامعة 
المستنصریة أ.د صادق 

 محمد الھماش
20/12/2017 

 ــــ10
كتاب شكر وتقدیر عن كتاب  

شذرات من السیرة الفكریة 
 والسیاسیة ألھل البیت  

أ م من عمیدة كلیة االداب 
 فریدة جاسمد 

26/10/2017. 
 



 ــــ10
عن كتاب كتاب شكر وتقدیر 

من السیرة الفكریة  شذرات
  والسیاسیة ألھل البیت 

عمادة كلیة التربیة   من
 2018 /7/1   جامعة دیالى

وزیر التعلیم العالي  كتاب شكر وتقدیر   ـــ11
 7/3/2019  والبحث العلمي 

 كتاب شكر وتقدیر   ــــ12
رئیس الجامعة 

المستنصریة محمد 
 صادق الھماش

 28/5/2019 

 5/6/2019 منظمة عراق الرافدین كتاب شكر وتقدیر   ــــ13

 2018 العتبة الحسینیة المقدسة  كتاب شكر وتقدیر  ــــ 14

وزیر التعلیم العالي  كتاب شكر وتقدیر  15
 2019 والبحث العلمي

وزیر التعلیم العالي  كتاب شكر وتقدیر  16
 2020 والبحث العلمي

 2020 عمید كلیة االداب كتاب شكر وتقدیر  17

 2020 عمید كلیة االداب كتاب شكر وتقدیر  18

 2020 منظمة عراق الرافدین   كتاب شكر وتقدیر 19

 2020 منظمة عراق الرافدین   كتاب شكر وتقدیر 20

 2020 منظمة عراق الرافدین   كتاب شكر وتقدیر  21

 2020 منظمة عراق الرافدین   كتاب شكر وتقدیر  22

 2020 جامعة بابل كلیة االداب كتاب شكر وتقدیر 23
 

 

 

 

 الكتب المؤلفة والمترجمة: -األعمال المنجزة  •



 السنة الناشر النشرمكان  عنوان الكتاب ت

 2011 دار المتقین بیروت مسلم بن عقیل دراسة  ـــــ1

 ـــــ2
رات من السیرة الفكر�ة شذ 

والس�اس�ة ألهل البیت 
 (علیهم السالم)

 2017 دار الفتح �غداد

 

 

 

 

 

 

 ال�حوث العلم�ة المنشورة : •

 السنة الناشر مكان النشر عنوان ال�حث ت

 ــــــ1
سفیر اضواء على طریق 

االمام الحسین (علیھما 
 السالم )الى الكوفة

الجامعة 
 المستنصر�ة

كلیة االداب 
الطف ملتقى 

العلمي الثقافي 
 الدولي الثالث ، 

 

/2012 

 ــــ 2
اثر وعظ علماء البصرة 
في خلفاء بني العباس 

 ورجال دولتھم

الجامعة 
 المستنصر�ة

كلیة التربیة ، 
المؤتمر العلمي 
الدولي التاسع 

 عشر

2012 

 ــــــ3
این تكمن قیمة المطالبة 

بفدك امام عظمة 
 الزھراء(علیھا السالم)

النجف 
 االشرف

الكلیة االسالمیة 
 2012 الجامعة

ابا دجانة االنصاري بین  ــــ4
 جامعة �ابل  العطاء والشھادة

كلیة التربیة 
االساسیة ، 

المؤتمر العلمي 
2012 



 الدولي الخامس

والتوبة الحر بین المعصیة  ــــــ5
 مدرسة لالجیال

الجامعة 
 المستنصریة

كلیة االداب، 
ملتقى الطف 
العلمي الثقافي 
 الدولي الرابع

2013 

االستشراق والسیرة  ـــــ6
 النبویة

جامعة 
 2013 كلیة التربیة میسان

 ـــــ7

دور االمامان العسكریان  
(علیھما السالم )في 

التوعیة والتمھید لقضیة 
 الغیبة

 االمانة
العامة للعتبة 

الكاظمیة 
 المقدسة

المؤتمر السنوي 
 2013 الرابع الدولي

 ـــ8
فلسفة انتداب العباس (علیھ 

السالم) لمھمتي السقایا 
 وحمل الرایة

الجامعة 
 المستنصریة

كلیة االداب / 
ملتقى الطف 

العلمي والثقافي 
 الدولي الخامس

2013 
 

 

 ــــ9

المجاورون للحائر 
 الحسیني واسھاماتھم

الفكریة من القرن السادس 
وحتى القرن الثامن 

 الھجریین

الجامعة 
 المستنصریة

كلیة االداب ، 
ملتقى الطف 

العلمي والثقافي 
 الدولي السادس

2014 

قیادة االمة عند االمام  ــ10
 ً  الباقر مفھوماً وتطبیقا

العتبة 
الكاظمیة 
 المقدسة

المؤتمر العلمي 
السنوي الدولي 

 الخامس
2014 

 ــــ11
سیرة االمام محمد بن علي 
الجواد في مصنفات ابن 

 تیمیة
مجلة قسم االثار  جامعة بغداد

 2015 كلیة االداب

 ـــ 12
سیرة االمام علي بن محمد 

 ابن مصنفات الھادي في
 تیمیة

مجلة قسم االثار  جامعة بغداد
 2015 كلیة االداب

 ـــ13
الكاظمیة المقدسة بین 
النكبات واالعتداءات 

 العصر العباسيخالل 

الجامعة 
 المستنصریة

مجلة كلیة 
 1/9/2017 االداب



اداب الضیافة واثارھا في  ــــ14
 بغداد سیرة اھل البیت

راسات مجلة د
في التاریخ 

 واالثار 
18/9/2017 

 ــــ15
بین االصالح واالحسان 

عبد المطلب نموذجاً للخیر 
 واالیمان

 2020 لباحثمجلة ا دیالى

 ـــ16
ھـ) في 505(ت: يالغزال

میزان دولة 
 ھـ)541ــ448المرابطین(

 دیالى
مجلة كلیة 

التربیة للعلوم 
 االنسانیة

2019 

 

 

 

 :)محاضرة /ورقة �حث (المؤتمرات والندوات  •

 السنة مكان انعقادها اسم المؤتمر و الندوة ت

الطف العلمي ملتقى كلیة االداب مؤتمر  ــــ1
 الثقافي الدولي الثالث ،

الجامعة 
 المستنصر�ة

2012 

 الدولي العلمي،  التربیة كلیة مؤتمر  ـــــ2
  عشر التاسع

 الجامعة
 2012 المستنصریة

 النجف  الجامعة االسالمیة الكلیةمؤتمر   ـــــ3
 2012 االشرف

 المؤتمر،  االساسیة التربیة كلیة  ــــ4
 2012 بابل جامعة  الخامس الدولي العلمي

 العلمي الطف ملتقى، االداب كلیةمؤتمر  ــــ5
  الرابع الدولي الثقافي

 الجامعة
 2013  المستنصریة

 2013 میسان جامعة  التربیة كلیةمؤتمر   ــــ6

 2013 العامة االمانة  الدولي الرابع السنوي المؤتمر  ـــــ7



 الكاظمیة للعتبة
 المقدسة

 ـــــ8
 الطف ملتقى/  االداب كلیةمؤتمر  

  الخامس الدولي والثقافي العلمي
 

 الجامعة
 2013 المستنصریة

 العلمي الطف ملتقى ، االداب كلیةمؤتمر  ـــ9
  السادس الدولي والثقافي

 الجامعة
 2014  المستنصریة

        الدولي السنوي العلمي المؤتمر  ــ10
  الخامس

 الكاظمیة العتبة
 2014 المقدسة

 ــ11
ملتقى الطف الدولي الثقافي التاسع مؤتمر 

  كلیة االدابفي 
 

الجامعة 
 المستنصریة

19/11/ 
2017 

 قسم التاریخ مؤتمر كلیة التربیة في  ـــ12
 

الجامعة 
 .   2018 المستنصریة

الجامعة  العاشر  مؤتمر الطف ـــ13
 2018 المستنصریة

 مؤتمر االعالمي الخامس   14

العتبة العباسیة 
المقدسة 

بالتعاون مع 
جامعتي الكفیل 

 والعمید

2020 

جامعة بغداد  المؤتمر العلمي االفتراضي االول   15
 2020 كلیة االداب 

 الكورسات التاریخیة لطالب الجامعات 16

جامعة 
السلمانیة 

بالتعاون مع 
الجمعیة 
التاریخیة 

 الدولیة

2020 

المؤتمر العلمي االفتراضي االول لجائحة   17
 كورونا

الجامعة 
 كلیة االداب المستنصریة



 المؤتمر االفتراضي التخصصي الثاني   18
قسم الجغرافیة 

كلیة االداب /
 جامعة القادسیة

2020 

 

 الندوات
 

 السنة مكان انعقادها اسم المؤتمر و الندوة ت

 التاریخبحر النجف واسواره عبر ندوة  ــــ1
، الجامعة 
/  المستنصریة
 كل�ة االداب

2011 

 اثر االرھاب في حقوق االنسانندوة  ـــــ2

مركز التعلیم 
المستمر في 

الجامعة 
 المستنصریة

2015 

الحشد الشعبي في الرأي االمریكي ندوة  ـــــ3
 واالوربي

العتبة الحسینیة 
 2016 المقدسة

 التاریخ المعاصرالھویة الوطنیة عبر ندوة  ــــ4

مركز دراسات 
المستنصریة 
العربیة  
 والدولیة

2016 

دور الرسول في تنظیم مجتمع المدینة ندوة  ــــ5
 من الناحیة السیاسیة واالجتماعیة واالنسانیة

الموسم الثقافي 
للتاریخ في 
كلیة االداب / 

 قسم التاریخ
 

2016 

االمام جامعة  طرق مكافحة الفكر المتطرفندوة  ــــ6
 2016 الصادق

جامعة االمام  ندوة حول رعایة االیتام ـــــ7
 2016 الصادق



جامعة االمام  ندوة حول قانون الحشد الشعبي ـــــ8
 2017 الصادق

محاضرة عن تربیة االوالد و البنات في  ـــ9
 ھقةاسن المر

مركز التعلیم 
 2017 المستمر

 ــ10
والتعلم التغلب على االنقسام الطائفي ندوة 

من مناقشة علي الوردي حول ثورة 
 العشرین

عمادة كلیة 
االداب ــ 
الجامعة 

 المستنصریة

2017 

مركز التعلیم  دور المراة في قیادة التغییرندوة  ــ11
 2017 المستمر

مركز التعلیم  كربالء في الذاكرةندوة  ــ12
 2017 المستمر

 اتكیت التعامل الجامعي بین الطالبندوة  ــــ13
 واالستاذ

مركز التعلیم 
 2017 المستمر

ینصف الباحث    lndex  factorھل ندوة  ـــ14
 وما ھي البدائل

مركز التعلیم 
 2017 المستمر

التدقیق الستراتیجي وعالقتھ بالمسؤولیة  ـــ15
 البیئیة االجتماعیة

مركز التعلیم 
 2017 المستمر

 مركز التعلیم االدب النسوي والنسویةندوة  ـــ16
 2018 المستمر

 المسیحیون في العراق قراءة تاریخیةندوة  ـــ17

كلیة االداب / 
الجامعة 

المستنصریة 
 قسم التاریخ/

2018 

 النصر كلحظة تاریخیة مفھومھ وابعاده ـــ18

كلیة االداب / 
الجامعة 

المستنصریة 
 قسم التاریخ/

2018 

االیزیدیون بین التأصیل والتھمیش قراءات  ـــ19
 تاریخیة

قسم التاریخ / 
كلیة االداب 

الجامعة 
2018 



 المستصریة

 االقتصاد الیاباني / دراسة تاریخیة ــ20

قسم التاریخ 
بكلیة االداب 

الجامعة 
 المستنصریة

2018 

 horizon 2020مشروع االتحاد االوربي  ــ21
كلیة التربیة 

الجامعة 
 المستنصریة

2018 

مركز التعلیم  سكوباسماھیة قاعدة البیانات  ـــ22
 2018 المستمر

تھیئ الجسد االنساني : دراسة في روایة  ــــ23
 غایب البتول الخضري

عمادة كلیة 
 2018 االداب

تحیید الذات وتخطي النسویة قراءة شیمات  ــــ24
 المدونة الترجمیة للدكتورة ھناء خلیفة

معھد الفنون 
 2018 الجمیلة

26 
لتقویة المناعة  الغذاء الصحي احد البدائل

الزراعة  19ضد فایروس كورونا كوفید
 العضویة نموذجا

الجامع 
المستنصریة 
 كلیة االداب

2020 

 التعلیم االلكتروني بین الواقع والطموح 27
كلیة التربیة 

للبنات الجامعة 
 العراقیة

2020 

الى   pdfورشة عمل تحویل الملفات  28
word 

مركز الحاسبة 
الجامعة 

 المستنصریة 
2020 

العالقات العامة وممارستھا في المؤسسات  29
 الحكومیة 

جمعیة 
العالقات 

العامة العراقیة 
 ایبرا

2020 

 كتابة وترتیب المصادر حسب نظام ھارفرد   30
مركز كربالء 

للدراسات 
 والبحوث 

2020 

 2020 منصة تطویر اختبارات االدمودوا 31



العتبة العلویة  المعالم القرانیة في النھضة الحسینیة  32
 2020 المقدسة

االنعكاس االیجابي للقسوة في القران الكریم  33
 والنھضة الحسینیة

العتبة العلویة 
 2020 المقدسة

اضطراب الرؤى وتزاحم االفكار قراءة في  34
 فضاء السرد العربي 

منصة الباحثین 
واالكادیمین 

 ایفاد
2020 

العتبة الحسینیة  زیارة االربعین بین مظاھر القوة والتحدي 35
 2020 المقدسة 

التحول في الخطاب القراني واثره في  36
 توجیھ المعنى

العتبة الحسینیة 
 2020 المقدسة

 محاضرة كیفیة كتابة السیرة الذاتیة  37
مدیریة الشباب 

والریاضة 
 بغداد الرصافة

2020 

 ورشة فن التربیة بالحب 38
اكادیمیة وعي 

للتنمیة 
 والتدریب

2020 

 السمنة وعالقتھا بالتغذیة الصحیة 39
مؤسسة الغدق 

للخدمات 
 العامة والتنمیة 

2020 

منتدى شباب  محاضرة عن الصداقة الحقیقیة  40
 2020 حي النصر

 تنمیة مھارات اعداد وكتابة خطة البحث  41
منصة الباحثین 
واالكادیمین 

 ایفاد
2020 

منتدى شباب  معنى الذوق العام 42
 2020 حي النصر

43 
المفاضلة بین االستثمار االجنبي الملوك 
وبین االستثمار االجنبي المشترك بالنسبة 

 للدول النامیة 

قسم العلوم 
المالیة 

والمصرفیة 
كلیة المعارف 

2020 



 الجامعة

44 
صور من رعایة واسھامات ذوي 

االحتیاجات الخاصة في الحضارة العربیة 
 االسالمیة 

الجامعة 
المستنصریة 

 كلیة االداب/
2020 

 

 :أعمال قید اإلنجاز_ الكتب المؤلفة والمترجمة و ال�حوث العلم�ة •

 ت
عنوان الكتب المؤلفة والمترجمة و ال�حوث 

 العلم�ة
 للنشرالعمل المقدم  العمل قید اإلنجاز

   �حث �عنوان ابراه�م السمین ـــ1

   التطرف والتكفیر بین النشأة والتأثیر 

 

 

 

 

 الخبرات التدر�س�ة:     •

 السنة اسم المادة التدر�س�ة ت

 2012ـــــ2011 السیرة النبو�ة والخالفة الراشدة  ــــ1

 التار�خ الفكري والس�اسي ألهل البیت (علیهم السالم) ــــ2
 2016ـــ2015
 2017ــــ2016

 2018ــــ2017 مادة تار�خ الدولة االمو�ة  ـــ3

 2018ــــ2017 اهل البیت وحر�ات المعارضة ــــ 4

 2019ــــــ2018 مادة تار�خ المغرب الوس�ط ـــــ5



 2019ــــ2018 مادة تار�خ العرب في االندلس ــــ 6

 2020ــــــ2019 تار�خ العراق عبر العصور 7

 2020ــــــ2019 مادة تار�خ حضاة اورو�ا في العصور الوسطى 8

 2021ــــــ2020 مادة حقوق االنسان والحر�ات العامة   9

 

 

 

 التدر�ب�ة: الدورات  •

 اسم التدر�ب ت
واسم المؤسسة التي أجرت 

 التدر�ب
 السنة المكان

دورة االنماط  ــــ1
 الشخصیة

 مركز افاق لألبداع  
 

 دیالى/ بعقوبة
 م24/9/2016

 ـــــ2
دورة التخطیط 

الشخصي 
 االستراتیجي

  مركز افاق لألبداع
 

 دیالى/ بعقوبة
 م7/10/2016

 ــــ3
دورة اعداد 

  totالمدربین 
 

من مركز ابداع ألعداد 
 مدربین التنمیة البشریة

 بغداد
2017 

 ـــــ4
دورة حضور 

تدریبیة ألعداد 
 مدراء االقسام 

الجامعة  في مركز التعلیم المستمر 
 . 5/2/2017 المستنصریة

 ـــــ5
ا دورة 
تدریبیة عن 

 فن االلقاء 

  في مركز االبداع 
 14/2/2017 بغداد 



 ـــــ6

دورة عن  
ل اثار اھ

البیت علیھم 
السالم 

  االصالحیة 
 

المركز االسالمي 
  الثقافي 

 
 
 14/2/2017 بغداد 

 ــــ7

 دورة تدریبیة
عن كیفیة 

التخطیط 
 ألھدافك 

مركز االنسان الرسالي 
. 

 
 18/7/2017 بغداد 

 االنماط ــــ8
 الشخصیة 

 27/9/2017 بغداد من افاق لألبداع

 ــــ9

دورة التخطیط 
الشخصي 

 االستراتیجي 
 

 بغداد من مركز افاق لألبداع
2/11/2017 

 ــــ10
 
 
 
 

 
االبعاد دورة 

االنسانیة 
والسیاسیة 

 لمعركة الطف 
 

 
 
 
 
 
 منظمة عراق الرافدین  
 
 
 

 
 
 
 
 
 بغداد 

 
 
 
 

11/11/2017 
 
 
 

 
 ـــ11

 
دورة تدریبیة 
عن كیفیة 

  اولویاتك  ةاراد

  من مركز ابداع
 6/2/2018 بغداد

 ــــ12

دورة  حضور
تدریبیة 

بعنوان " تنمیة 
مھارات 

التدریسین في 

مركز التعلیم المستمر 
 المستنصریة في

 

 18/10/2018ــ14



القاء 
المحاضرات 

وجذب انتباه 
 الطالب في 

 ـــ 13

حضور 
سیطرة اللوبي 

الصھیوني 
على الحیاة 

االجتماعیة 
واالقتصادیة 

والسیاسیة في 
 فرنسا .

دورة تدریبیة اقامھا قسم 
التاریخ في قاعة الوكیل  

 كلیة االداب 

الجامعة 
 المستنصریة

12/12/2018 

 ـــ14
الذكاءات 
 المتعددة 

 

  افاق لألبداع 
4/5/2018 

 ـــ15

 عن ندوة
 التعامل اتكیت

 بین الجامعي
 الطالب

  واالستاذ

 مركز اقامھا دورة
 یوم المستمر التعلیم
 بتاریخ االثنین

الجامعة 
 المستنصریة

2017 

التعلم ووقت  16
 الفراغ 

 2019 جامعة الكوفة 

17 
كورونا 

واالمراض  
 الوبائیة 

جامعة محمد  
بن زاید 
 االماراتیة

2019 

دورة التدریب  18
 على الزمالة 

 2020  جامعةھارفرد االمریكیة

19 

التعلیم الطبي 
في عصر ما 
بعد كوفید 

اعداد 19
الكلیة وتمكین 

 التعلم 

  جامعةھارفرد االمریكیة

2020 



20 

مضاعفات 
القلب 

واالوعیة 
الدمویة من 

 19كوفید

  جامعةھارفرد االمریكیة

2020 

افاق االنتعاش  21
 19من كوفید 

 2020  جامعةھارفرد االمریكیة

22 

في  19كوفید 
المناطق 

الریفیة والمدن 
 الصغیرة 

  جامعةھارفرد االمریكیة

2020 

23 

في  19كوفید 
مرضى 

السكري او 
 السمنة

  جامعةھارفرد االمریكیة

2020 

24 

ادارة وحدة 
العنایة 

المركزیة 
  19لكوفید 

  جامعةھارفرد االمریكیة

2020 

25 

قضایا في 
تطویر لقاح 

الفیروسات 
 التاجیة 

  جامعةھارفرد االمریكیة
2020 

26 
اختبار مناعي 
اثناء كوفید 

19 

 
 جامعةھارفرد االمریكیة

 
2020 

27 

الحمل 
والرضاعة 

خالل 
 19كوفید

  جامعةھارفرد االمریكیة

2020 

الدروس  28
المستفادة من 

 2020  جامعةھارفرد االمریكیة



جمیع انحاء 
العالم في 
التعامل مع 

 19كوفید 

29 

الحمل 
واالرضاع 

خالل 
 19كوفید
  2جزء

  جامعةھارفرد االمریكیة

2020 

 2020  منظمة كالر االسكتلندیة  عمل القیادة 30

31 
كورس ادارة 

الموارد 
 ریةالبش

  منظمة كاریرن العالمیة
2020 

كیف تكتب  32
 السیرة الذاتیة 

 2020  منظمة كاریرن العالمیة

اساسیات  33
 المحاسبة

 2020  منظمة كاریرن العالمیة

كورس تعلم  34
camtasia 

 2020  منظمة كاریرن العالمیة

 2020  منظمة كاریرن العالمیة 2019اكسل  35

فوتشوب  36
 للمبتدئین

 2020  منظمة كاریرن العالمیة

37 
مھارات 
العرض 
 التقدیمي

  منظمة كاریرن العالمیة
2020 

38 

الدوال 
الشرطیة في 

برنامج 
 االكسل

وزارة الشباب 
 والریاضة 

 
2020 

 2020 مركز كربالء للدراسات المیسر في  39



تسریع االنتاج 
البحثي 
صیاغة 
االمتنان 

 والمصادر

 والبحوث

40 

كیف احول 
الضغط 
النفسي 

لصدیقي 
 المحفز

  موقع فرصة العالمیة

2020 

41 

المھارات 
الوظیفیة كیف 
احصل على 

 عمل 

  موقع فرصة العالمیة
2020 

التدریب  42
 المھني

المجلس الثقافي 
 البریطاني

 2020 

مھارات  43
 التواصل

 2020  منصة تیرا

44 
دورة االسبوع 
الفضائي لعلوم 
 الفضاء والفلك 

االتحاد العربي لعلوم 
 الفلك والفضاء 

 
2020 

45 
مھارات 

القیادة 
 االستراتیجیة

  منصة تطویر 
2021 

 

 :لمناصب اإلدار�ةا •

 فترة التكلفة المناصب اإلدار�ة ت

   

 



 اللجان المشارك بها: •

 فترة عمل اللجنة مهام اللجنة اسم اللجنة ت

  لجنة ارشاد ومتابعة  ـــــ1
متا�عة امور الطل�ة التي 

تخص سیر العمل�ة 
 الدراس�ة 

 2015ــ 2014

 ــــــ2
المشاركة في لجنة شؤون 

 الطلبة وحل مشكالتھم 
 

تعنى هذه اللجنة �حل 
مشاكل الطل�ة ومتا�عة 
احوالهم سواء �انت بین 
الطل�ة انفسهم او بینهم 

 و�ین القسم

 2016ـــ  2015

لجنة العام الدراسي لجنة  ـــــ3
 ارشاد اكادیمي  

متا�عة امور الطل�ة التي 
تخص سیر العمل�ة 

 الدراس�ة
 م)2018ـــ2017(

لجنة العام الدراسي  لجنة  ــــ4
 ألرشاد االكادیمي

متا�عة امور الطل�ة التي 
تخص سیر العمل�ة 

 الدراس�ة
 )2019ــ2018(

 لجنة االرشاد االكادیمي 5
متا�عة امور الطل�ة التي 

تخص سیر العمل�ة 
 الدراس�ة

 2020ـــ2019

 اللجنة االجتماعیة  6
تعنى هذه اللجنة 

�المناس�ات االجتماع�ة 
 داخل وخارج القسم

 2020ـــ2019

 لجنة المبادرات 7

الم�ادرات �الز�ارات 
المیدان�ة لالقسام الداخل�ة 
او المرضى من االساتذة 
والطل�ة تقد�م المساعدة 

 2021ـــ2020



 الممكنة

 اللجنة االجتماعیة  8
تعنى هذه اللجنة 

�المناس�ات االجتماع�ة 
 القسمداخل وخارج 

 2021ـــ2020
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