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 سندس محسن حميدي:      االســــــــــــم 

 م31/5/1972:   تاريخ الميـالد 

 الديـــــــــــانة   :  مسلمة

 عربية يم وبالغة قد :       لغة عربية/ نقد    التـخـصــص

 :   استاذة جامعية   الوظيفــــــه  

 أستاذ مساعد      الدرجة العلمية :

 كلية العلوم اإلسالمية  جامعة بغداد |:         عنوان العمل

       

 sundus@cois.uobaghdad.edu.iqالبريد إاللكتروني :

                        

 أوالً : المؤهالت العلمية . 

 

 التاريخ الكليـــة  اجلامعة الدرجة العلمية

 م1993/1994 الرتبية للبنات بغداد بكالوريوس

 م1996 رشد تربية/ ابن بغداد املاجستري

 م2002 تربية/ ن رشد بغداد الدكتوراه

    أخرى

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

قسم اللغة العربية/  كلية العلوم  أستاذة جامعية 1

 اإلسالمية

 الى اآلن -م2005

قسم اللغة العربية/  كلية العلوم  رئيس قسم اللغة العربية 2

 اإلسالميةاال

2014-2017 

 

ثالث 

:  عشر

األنشطة 

العلمية 

االخرى 

 . املتميزة

نوع  ت

ا

ل

مت

ي

 ز

اجلهة 

 املاحنة

 السنة

منح قدم  1

 شهر

رئاسة 

جامعة 

 بغداد

 م2013|12|26

منح قدم  2

 شهر

رئاسة 

جامعة 

 بغداد

 م2014|5|4

منح قدم  3

 شهر

رئاسة 

جامعة 

 م2017|5|18



 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 الى -الفترة  من  الجامعة الجهة  )المعهد / الكلية( ت

 م2004-م1999 األهليالتعليم  كلية املأمون اجلامعة 1

 م2000م1999 التعليم األهلي كلية الريموك اجلامعة 2

 كلية اآلداب/ جامعة اإلمام الصادق 3

 

 

 

 م2005-م2004 اإلمام الصادق

 م2005-م2004 بغداد كلية الرتبية/ ابن رشد 4

 مازلت مستمرة -2005 بغداد كلية العلوم االسالمية 5

 

 التى قمت بتدريسها.رابعاً : المقررات الدراسية  

 السنـــــة املـــــادة القســـم ت

 م2008-2005 البالغة العربية/ املرحلة الثانية اللغة العربية 1

 م2010-2006 النقد العربي القديم/ املرحلة الثالثة اللغة العربية 2

 م2005 املرحلة الثالثة |االدب العباسي اللغة العربية 3

 م2001 املرحلة الثانية |والقافية العروض اللغة العربية 4

 م2002 املرحلةالرابعة|االدب احلديث اللغة العربية 5

 م2003 املرحلة الثالثة |الكتاب القديم اللغة العربية 6

 م2004 املرحلة الثالثة |االدب االندلسي اللغة العربية 7

 م2004 املرحلة االوىل |االدب اجلاهلي اللغة العربية 8

 املرحلة االوىل|العربية العامة االنكليزيةاللغة  9

 

 م2004

تحرير )مجلة الضاد (في رئيس  3

 قسم اللغة العربية

 

قسم اللغة العربية/  كلية العلوم 

 اإلسالمية

2017- 2019 

 رئيس وحدةسالمةاللغة العربية 4

كلية العلوم اإلسالمية  اللغة   /

 الرئيس وحة سال

 الى اآلن -2018 كلية العلوم اإلسالمية

 2019 -2018 اللسانيين العراقيينجمعية  عضو جمعية اللسانيين العراقيين  5

 العليا معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات 6

 

 ومستمرة -2020 كلية العلوم اإلسالمية



 م2012 طلبة املاجستري|قضايا بالغية اللغة العربية 10

 م2018 طلبة املاجستري|دراسات أدبية اللغة العربية 11

 : املشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع أو تطوير التعليم .خامسًا 

 السنة النشرحمل  عنوان البحث ت

جملة كلية العلوم اإلسالمية/  شعرية النثر يف النقد العربي القديم 1

 جامعة بغداد

 م2010منشور 

 

كلية الرتبية/ )االستاذ( جملة  دراسة نقدية -النص بني األصل والنقل 2

 جامعة بغداد

 م2010منشور 

اجتاهات االغراض الشعرية حنو املديح  3

 امنوذجا()شعر دعبل اخلزاعي 

جملة كلية العلوم اإلسالمية/ 

 جامعة بغداد

 2015|أيلول|30

جتليات التناص يف املصطلح النقدي  4

 العربي القديم

كلية الرتبية/ )االستاذ( جملة 

 جامعة بغداد

سنة 223العدد

 م2017

جملة كلية العلوم اإلسالمية/  حرية املعتقد والدين نزعة انسانية 5

 جامعة بغداد

 م2018|10|13

مصطلحات االنتقاص يف النقد العربي  6

 القديم

وقائع االحتاد الدولي للمبدعني 

 يف العراق

30-

 م2018|12|31

 



 

 اً: ) االطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليها:سابع 

 السنــة اجلامعة والكلية والقســـم اسم األطروحة  أو  الرسالة ت

 

1 

–)رسالة ماجستري(جتليات التناص يف شعر ابن سهل األشبيلي 

 قصي عباس

قسم -العلوم االسالمية|بغداد

 اللغة العربية

1|11|2012-3|9|2014 

اجتاهات املديح يف شعر دعبل اخلزاعي يف ضوء نظرية قدامة بن  2

 فرح فؤاد _جعفر الشعرية

قسم -العلوم االسالمية|بغداد

 اللغة العربية 

2013 

التجربة الشعرية عند ابن رشيق القريواني يف ضوء معايريه  3

 حسنحوراء  _البالغية والنقدية

قسم -العلوم االسالمية|بغداد

 اللغة العربية

1|11|2014-11|3|2015 

 شعر الشيخ كاظم  آل نوح )دراسة فنية(_محسن 4

 حسن

قسم -العلوم االسالمية|بغداد

 اللغة العربية

2017 

راضي القزويني)دراسة ديوان السيد  5

 كامللغوية(_محمد

-العلوم االسالمية|بغداد

 قسم اللغة العربية

2018 

 المنهج المعياري في االراء النحوية الكوفية_نورة 6

 حميد كريدي

-العلوم االسالمية|بغداد

 قسم اللغة العربية

2019 

 

 :طاريح ، الرسائل ( التي ناقشها: ) االثامنا   



 

 السنة الجامعة والكلية والقسم الرسالةعنوان االطروحة او  ت

اثر المفاهيم النقدية في البناء  1

اللغوي عند المرزباني )رسالة 

 |عضواً  ماجستير(

قسم -العلوم االسالمية|بغداد

 اللغة العربية

2008 

المشتقات في كتاب شعراء  2

امويون_دراسة صرفية 

 ونحوية )رسالة ماجستير(

 |عضواً 

قسم -االسالميةالعلوم |بغداد

 اللغة العربية

23|9|2013 

ديوان سالمة بن جندل دراسة  3

 لغوية )رسالة ماجستير(

 |عضواً 

قسم -العلوم االسالمية|بغداد

 اللغة العربية

13|5|2014 

ابو عبيد البكري ناقداً)رسالة  4

 |عضواً ماجستير(

المستنصرية |كلية 

 التربية_قسم اللغة العربية

4|1|2015 

االخر في رحلة ابن صورة  5

صباح االندلسي|دراسة وصفية 

ة تحليلية )رسال

 ً  ماجستير(|رئيسا

قسم -العلوم االسالمية|بغداد

 اللغة العربية

4|1|2016 

مستدركات نهج البالغة  6

دراسة  1388للميرجهاني ت

اسلوبية )اطروحة 

 دكتوراه(|عضواً 

المستنصرية|كلية 

 االداب_قسم اللغة العربية

21|12|2016 

 



 التي شارك فيها.والدورات والورش اً: المؤتمرات والندوات العلمية عتاس 

 نوع املشاركة مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

دورة كفاءة حاسوب/  1

 )دورة(

املركز القومي  م1998

 للحاسبات

 متدربة

 حبث كلية املأمون اجلامعة م2001 املؤمتر العلمي السابع 2

 حبث كلية املأمون اجلامعة م2002 الثامناملؤمتر العلمي  3

 حضور كلية املأمون اجلامعة م2003 املؤمتر العلمي التاسع 4

 املسابقة الثقافية 5

 

 حبث مؤسسة املنقذ الثقافية م2005

دورة تأهيل تربوي/  6

 )دورة(

 متدربة جامعة بغدادرئاسة  م2006

دورة الرتقيات يف كفاءة  7

 )دورة(احلاسوب

 متدربة جامعة بغدادرئاسة  م2006

 حبث مؤسسة املنقذ الثقافية م2006 ة املسابقة الثقافي 8

بغداد|العلوم  2013|2|20 اهمية العلم)ندوة( 9

االسالمية_قسم 

 اللغة العربية

 محاضرة



السيدة سكينة ع سليلة  10

البيت والعلم 

 الرباني)ندوة(

بغداد|العلوم  2013|12|17

االسالمية_قسم 

 المقارناالديان 

 محاضرة

جدلية عالقة المرأة  11

 بالفلسفة )ندوة(

بيت الحكمة  2014|9|15

|الدراسات 

 االسالمية

رئيس 

 الجلسة)محاضرة(

مصطلحات ادبية  12

 )ندوة(

بغداد|العلوم  2015|4|6

االسالمية_قسم 

 اللغة العربية

 محاضرة

مهارات التدريس  13

الحديثة )ورشة 

 تدريبية(

ملتقى الحشد  2016

الشعبي|شباب 

وحدة العراق 

 للثقافة والتنمية

 محاضرة

المناهج النقدية بين  14

التراث 

والمعاصرة)حلقة 

 نقاشية(

بغداد|العلوم  2016|11|29

االسالمية_قسم 

 اللغة العربية

 محاضرة

مؤتمرالشبيبي اصالة  15

التأسيس وتجدد 

 العطاء 

مجلس النواب  2017|12|2

 العراقي 

حضور ومشاركة في 

 فعاليات الموتمر

التجليات االسالمية في  16

نقد الشعر العربي 

بغداد|العلوم  2017|12|18

االسالمية_قسم 

 محاضرة



المفهوم 

 والمصطلح)ندوة(

 اللغة العربية

بحث:حرية المعتقد  17

والدين نزعة انسانية 

)المؤتمر العلمي 

 الثاني عشر(

بغداد|العلوم  2018|10|13

االسالمية_قسم 

 العربيةاللغة 

 باحثة

بحث:مصطلحات  18

االنتقاص في النقد 

العربي القديم )مؤتمر 

 علمي(

 باحثة االردن 2018|12|30-31

تطوير المناهج  19

الدراسية الطريق 

االمن لتطوير العملية 

 التعليمية )ندوة(

مؤسسة العراقة  2019|2|16

 للثقافة والتنمية 

 محاضرة

دور المجمع العلمي  20

تعريب العراقي في 

 المصطلحات)ندوة(

بغداد|العلوم  2019|4|28

االسالمية_التعليم 

 المستمر

 محاضرة

سالمة اللغة العربية  21

 )دورة(

بغداد|العلوم  2019|4|14-17

االسالمية_التعليم 

 المستمر

 محاضرة

 

 اهليئات العلمية احمللية والدولية .اللجان و: عضوية عاشرًا 



اجلامعة والكلية  الصفة اسم اللجنة ت

 والقسم 

 السنة

ة للغا سمقجلنة التكافل االجتماعي يف  1

 العربية

العلوم |بغداد رئيسًا

 ةاللغة العربي|االسالمية

26|11|2012 

2 

 

غة للام جلنة االرشاد الرتبوي يف قس

 العربية

العلوم |بغداد عضوة

 ةاللغة العربي|االسالمية

9|10|2012 

العلوم |بغداد عضوة يةكلالجلنة التوعية الصحية يف  3

 ةاللغة العربي|االسالمية

12|3|2013 

العلوم |بغداد عضوة ةليجلنة هيئة حترير جملة الك 4

 ةاللغة العربي|االسالمية

14|4|2013 

العلوم |بغداد عضوة ةربيلعاة اللجنة العلمية يف قسم اللغ 5

 ةاللغة العربي|االسالمية

26|2|2013 

 اتاءمؤمتر) قراللجنة العلمية يف  6

 حضارية يف شخصية الرسول)ص((

العلوم |بغداد عضوة

 ةاللغة العربي|االسالمية

17|3|2013 

 2013|5|9العلوم |بغداد عضوةاللجنة التحضريية يف املهرجان  7



 اللغة العربية|االسالمية الشعري السنوي االول

العلوم |بغداد عضوة ةجلنة هيئة حترير جملة الكلي 8

 ةاللغة العربي|االسالمية

24|3|2014 

 غةللاجلنة اجمللس العلمي يف قسم  9

 العربية

العلوم |بغداد رئيسًا

 ةاللغة العربي|االسالمية

12|8|2014 

ة للغا سمقجلنة التكافل االجتماعي يف  10

 العربية

العلوم |بغداد عضوة

 ةاللغة العربي|االسالمية

17|3|2014 

العلوم |بغداد عضوة ةلييف الكجلنة االرشاد الرتبوي  11

 ةاللغة العربي|االسالمية

26|1|2014 

 2014|11|9 ةالعلوم االسالمي|بغداد عضوة جلنة تشكيل الية التعاون  12

 يفظ فجلنة تطوير درس التالوة واحل 13

 قسم اللغة العربية

العلوم |بغداد عضوة

 ةاللغة العربي|االسالمية

29|9|2014 

ام ماال لذكرى استشهادجلنة تأبينية  14

 احلسني )ع(

العلوم |بغداد عضوة

 ةاللغة العربي|االسالمية

10|11|2014 

 2014|3|17العلوم |بغداد عضوةاللجنة العلمية للمؤمتر العلمي السنوي  15



الثامن يف الكلية )املنهج القرآني يف بناء 

 الشخصية االنسانية(

 اللغة العربية|االسالمية

 2015|5|18 ةالعلوم االسالمي|بغداد عضوة ي جماجلنة االعتماد املؤسسي والرب 16

 2015|4|18 ةالعلوم االسالمي|بغداد عضوة ليةلكا يفجلنة اعداد التقرير الذاتي  17

جلنة االشراف على اللجان  18

 االمتحانية يف الكلية

 2015|5|3 ةالعلوم االسالمي|بغداد عضوة

ة زاروع ن ماملناهج بالتعاوجلنة تأليف  19

 الرتبية

العلوم |بغداد عضوة

 ةاللغة العربي|االسالمية

4|4|2015 

 2015|11|11 ةالعلوم االسالمي|بغداد عضوة اللجنة العلمية يف الكلية  20

العلوم |بغداد رئيسًا ة ربيلعاة اللجنة العلمية يف قسم اللغ 21

 ةاللغة العربي|االسالمية

14|11|2015 

ة انيتحمجلنة االشراف على اللجان اال 22

 يف القسم

العلوم |بغداد رئيسًا

 ةاللغة العربي|االسالمية

11|4|2016 

غة للا جلنة اللمجلس العلمي يف قسم 23

 العربية 

العلوم |بغداد رئيسًا

 ةاللغة العربي|االسالمية

4|4|2016 



ة طلبلي لماللجنة العلمية للمؤمتر الع 24

 الدراسات العليا

 2016|3|22 ةالعلوم االسالمي|بغداد عضوة

 2016|8|16 ةالعلوم االسالمي|بغداد عضوة يالعلا اتجلنة الية القبول يف الدراس 25

 يفث جلنة تأليف كتاب )منهج البح 26

 حتقيق النصوص(

 2016|11|6 ةالعلوم االسالمي|بغداد عضوة

 2016|11|22 االسالميةالعلوم |بغداد عضوة  يةجلنة دراسة املناهج يف الكل 27

 2017|8|28 ةالعلوم االسالمي|بغداد رئيسًا جلنة سالمة اللغة العربية  29

ة انيتحمجلنة االشراف على اللجان اال 30

 يف القسم

العلوم |بغداد رئيسًا

 ةاللغة العربي|االسالمية

4|5|2017 

 2017|9|19 ةالعلوم االسالمي|بغداد عضوة جلنة اعتماد كتاب  31

العلوم |بغداد رئيسًا ةبيعرجلنة علمية يف قسم اللغة ال 32

 ةاللغة العربي|االسالمية

4|4|2017 

 

ة انيتحمجلنة االشراف على اللجان اال 33

 يف قسم اللغة العربية 

العلوم |بغداد رئيسًا

 ةاللغة العربي|االسالمية

4|5|2017 

 2017|10|5العلوم |بغداد عضوةجلنة اجمللس العلمي يف قسم اللغة  34



 اللغة العربية|االسالمية العربية 

لثاني ي الملعااللجنة العلمية يف املؤمتر  35

 (عشر)حوار االديان واملذاهب 

 2018|3|15-14 ةالعلوم االسالمي|بغداد عضوة

 املعجلنة وضع منهاج عمل دورات ل 36

2019 

العلوم |بغداد عضوة

 رمتالتعليم املس|االسالمية

27|9|2018 

العلوم |بغداد عضوة ًاميعلجلنة سالمة الكتاب لغويًا و 37

 ةاللغة العربي|االسالمية

4|1|2018 

 2018|12|11 ةالعلوم االسالمي|بغداد رئيًسا جلنة استالل البحوث 38

لثالث ي الملعااللجنة العلمية يف املؤمتر  39

 اتعشر )حنو تعليم تفاعلي فضاء

 حبثية وخدمات جمتمعية(

 2019|3|13-12 ةالعلوم االسالمي|بغداد عضوة

غة للام جلنة االرشاد الرتبوي يف قس 40

 العربية 

العلوم |بغداد عضوة

 ةاللغة العربي|االسالمية

22|1|2019 

جلنة الورشة النقاشية االبداعية  41

للتعريف بالنخب الوطنية وتفعيل 

سكرتري 

عام 

التعليم العالي وزارة 

 والبحث العلمي

20|3|2019 



 

    

 : كتب الشكر ، اجلوائز  و شهادات التقدير.حادي عشر 

 السنة املاحنة اجلهة كتاب الشكر او الشهادة التقديرية او اجلائزة ت

مركز التطوير والتعليم  كتاب شكر وتقدير في دورة التأهيل التربوي  1
 المستمر/جامعة بغداد

 م2006

 م2003 كلية المأمون الجامعة كتاب شكر للتميز العلمي 2

كتاب شكر وتقدير لتحقيق نتائج متفوقة في   3
 االمتحانات الوزارية 

 م2002 كلية المأمون الجامعة

شكر عن حسن االداء والدقة في اللجان  5

 االمتحانية

جامعة بغداد|عميد كلية العلوم 
 االسالمية وكالة  

23|4|2012 

شكر وتقدير عن المشاركة في مشروع  6

 السرادق التثقيفية للنازحين في العراق

 2012  مؤسسة الصداقة الدولة

 2013|3|28 العاليوزير التعليم  شكر وتقدير من وزارة التعليم العالي 7

 الورشة دورهم الريادي يف بناء العراق 

جلنة حتضريية يف )املهرجان الثقايف يف  42

البصرة بالتعاون مع رئاة جامعة 

 البصرة(

 2019|6|9 رئاسة جامعة البصرة عضوة



شكر على اقامة مجلس عمداء كليات العلوم  8

 االسالمية
جامعة بغداد|عميد كلية العلوم 

 االسالمية

1|10|2013 

جامعة بغداد|عميد كلية العلوم  شكر ومنح قدم للجان االمتحانية 9

 االسالمية

4|5|2014 

شكر وتقدير على حسن االداء والدقة في  10

 اللجان االمتحانية

 2014|5|4 جامعة بغدادرئيس 

شكر على اقامة مجلس عمداء كليات العلوم  11

 االسالمية

 2014 رئيس ديوان الوقف السني

شكر وتقدير على ادارة وانجاح المؤتمر  12
 العلمي الثامن في الكلية

جامعة بغداد|عميد كلية العلوم 

 االسالمية

12|5|2014 

في شكر وتقدير لدعم الوحدة الرياضية  13
 الكلية بأجهزة رياضية

جامعة بغداد|عميد كلية العلوم 

 االسالمية

24|8|2014 

شكر وتقدير على الجهود المتميزة في حملة  14

 التبرع بالدم التي قادتها الكلية
جامعة بغداد|عميد كلية العلوم 

 االسالمية

4|2|2014 

شكر وتقدير على الجهود االدارية المتميزة  15
 في رئاسة القسم

جامعة بغداد|عميد كلية العلوم 

 االسالمية

6|4|2014 



شكر وتقدير على الجهود المبذولة في لجنة  16

 االرشاد التربوي 

جامعة بغداد|عميد كلية العلوم 
 االسالمية

4|2|2014 

شكر وتقدير على انجاح فعاليات ذكرى  17

 استشهاد االمام الحسين )ع( في الكلية

العلوم جامعة بغداد|عميد كلية 

 االسالمية

8|12|2014 

شكر على الجهود المبذولة في حفل تخرج  18
 الطلبة الذي اقيم في رئاسة جامعة بغداد

جامعة بغداد|عميد كلية العلوم 

 االسالمية

29|9|2014 

شكر على اهداء مخطوطة لقسم  19
 المخطوطات في الكلية

جامعة بغداد|عميد كلية العلوم 

 االسالمية

24|1|2015 

شكر على اقامة وادارة مهرجان يوم الضاد  20

 في الكلية
جامعة بغداد|عميد كلية العلوم 

 االسالمية

31|1|2015 

شكر على ادارة قسم اللغة العربية وجعله  21

 قسماً انموذجياً في الكلية
جامعة بغداد|عميد كلية العلوم 

 االسالمية

4|5|2015 

شكر على اخراج مسرحية )انا عراقي (في  22

 الكلية

جامعة بغداد|عميد كلية العلوم 
 االسالمية

25|5|2015 

شكر على ضبط القاعات االمتحانية وحاالت  23

 الغش 

جامعة بغداد|عميد كلية العلوم 

 االسالمية

7|6|2016 



شكر على الجهود في تحقيق نسب متقدمة  24
في احصائية تمديد مدة الدراسة لطلبة 

 الدراسات العليا

بغداد|عميد كلية العلوم جامعة 

 االسالمية

17|4|2016 

شكر على ادارة وتنظيم الدورة التدريبية التي  25
اقامها )تجمع شباب وحدة العراق للثقافة 

 والتنمية(

جامعة بغداد|عميد كلية العلوم 

 االسالمية

24|1|2016 

شكر وتقدير على انجاح مهرجان عيد  26

 الجيش العراقي والحشد الشعبي
بغداد|عميد كلية العلوم  جامعة

 االسالمية

25|1|2016 

شكر وتقدير على حسن ادارة قسم اللغة  27

 العربية 
جامعة بغداد|عميد كلية العلوم 

 االسالمية

17|1|2016 

على مناقشة طالبة دكتوراه في شكر  28

 اطروحتها 

عميد كلية |اجلامعة املستنصرية 

 االداب

5|10|2016 

الفاعلة يف حفل خترج الطلبة للعام شكر على املشاركة  29

2016 

جامعة بغداد|عميد كلية العلوم 

 االسالمية

27|12|2016 

شكر وتقدير على املشاركة يف النشاطات العلمية يف  30

 مجعية اابداع العلمي واالبتكار 

اهليئة التأسيسية جلمعية االبداع 

 العلمي واالبتكار

17|10|2017 

 2017|4|13 وزير التعليم العاليمنتسيب جامعة بغداد كونها شكر وتقدير جلميع  31



 حققت نسب متقدمة يف التصنيف العاملي

جامعة بغداد|عميد كلية العلوم  شكر وتقدير على ادارة القسم خالل مدة التكليف 32

 االسالمية

9|7|2017 

شكر على اقامة مجلس عمداء كليات العلوم  33

 االسالمية

كلية العلوم جامعة بغداد|عميد 

 االسالمية

19|4|2017 

جامعة بغداد|عميد كلية العلوم  شكر وتقدير على اجلهود االدارية املتميزة يف القسم 34

 االسالمية

24|1|2017 

التجليات االسالمية يف نقد )شكر على اقامة ندوة  35

 (الشعر 

جامعة بغداد|عميد كلية العلوم 

 االسالمية

8|1|2018 

شكر على اجلهود املتميزة يف اجناح املؤمتر العلمي  36

 الثاني عشر يف الكلية 

جامعة بغداد|عميد كلية العلوم 

 االسالمية

19|3|2018 

تثمني جهود الجناح احملاضرة العلمية مع  37

 الباحث العربي االكادميي|ا.د.ممدوح خسارة 

جامعة بغداد|عميد كلية العلوم 

 االسالمية

22|4|2018 

كر على اجلهود املبذولة يف اجناح املؤمتر العلمي ش 38

 الثالث عشر يف الكلية 

جامعة بغداد|عميد كلية العلوم 

 االسالمية

8|4|2019 



رئيس االحتاد الدولي للمبدعني يف  شكر على دعم النشاطات االبداعية  39

 العراق 

18|4|2019 

شكر على دعم االعمال االبداعية يف جمال الثقافة يف  40

 العراق 

رئيس االحتاد الدولي للمبدعني يف 

 العراق

10|3|2019 

 

 

 . املتميزة: األنشطة العلمية االخرى  ثاني عشر 

 السنة اجلهة املاحنة نوع التميز ت

 م2013|12|26 رئاسة جامعة بغداد منح قدم شهر 1

 م2014|5|4 جامعة بغدادرئاسة  منح قدم شهر 2

 م2017|5|18 رئاسة جامعة بغداد منح قدم شهر 3

 

 االنشطة املساهمة يف خدمة اجملتمع املدني .ثالث عشر: 

 السنة اجلهة املستفيدة النشاط ت

مسجد زينب الكربى |بغداد حماضرات بالغية يف االعجاز القرآني  1

 القسم النسائي |)ع(

1-10|12|2013 

 2014|1|26 كلية العلوم االسالمية|جامعة بغداد  يف االعداد حلفل ملولد سيد الكائنات )ص(املشاركة  2

اخراج مسرحية )انا عراقي(واصطحاب الطلبة  3

 لتجسيدها 

مؤسسة الصداقة |حمافظة كربالء 

 الدولية

17|12|2014 



 مؤسسة البيت العراقي لالبداع تقديم املساعدة واهلدايا لالطفال املشردين  4

 )منظمة غري حكومية(

18|10|2017 

شتلة من الورود يف ديوان وزارة  500محلة )زراعة  5

 العمل والشؤون االجتماعية يف حمافظة بغداد(

وزارة العمل والشؤون |حمافظة بغداد 

 االجتماعية 

13|2|2019 

زيارة دار البيت االمن لاليتام واملشردين التابع  6

 االجتماعية يف حمافظة بغدادلوزارة العمل والشؤون 

وزارة العمل والشؤون |حمافظة بغداد 

 االجتماعية

14|2|2019 

 


