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 السيرة الذاتية
 

 

 العامريعبود سامر سعدون : االسم

 عراقيالجنسية: 

 / السنغالداكار – 1976تاريخ ومحل الوالدة: 

 samcology@yahoo.comالبريد االلكتروني: 

 

 

 السيرة الدراسية:

 

السلطة التقديرية للقاضي : "األطروحةوان عنبتقدير مشرف جداً.  الجنائي دكتوراه في القانون -
/ 1/ 11تاريخ الحصول على شهادة الدكتوراه  .بلييه، فرنسا، جامعة مون2013-2007". الجنائي

2013. 

 ، بيزييه، فرنسا.، جامعة بول فاليري2007-2006. واألرشفة ماجستير في قواعد البيانات -

تعدد الجرائم وأثره في العقاب : "الرسالة ان. عنوجيد جداً  الجنائي بتقدير ماجستير في القانون -
 ، جامعة مؤتة، األردن.2005-2001". االجراءات الجزائية، دراسة مقارنةو

 ، جامعة مؤتة، األردن.1999-1995. في القانون بتقدير جيد جداً  بكالوريوس -

 

 اللغات:

 العربية: اللغة األم. -

 .االنجليزية: متمكن كتابة ومحادثة -

 .كتابة ومحادثة الفرنسية: متمكن -

 

 :والمناصب االدارية الخبرات

 

بتاريخ  5033بالكتاب ذي العدد م ب/  ،/ جامعة بغدادفي كلية القانونمدير وحدة التعليم المستمر  -

 (.مستمر في شغل المنصب. )2015/ 11/ 25

ون، في كلية القان السلك التدريسيفي  حاليا  أعمل  القانون الجنائي،فرع عضو هيئة تدريسية في  -

 .2014/ 2/ 19في  4855األمر الجامعي بالتعيين: العدد/ . جامعة بغداد

 .2013محاضراً في كلية القانون/ جامعة بغداد للفصل الدراسي الثاني من سنة  -

 (Hardware, Software) األعطال.في برامج الكومبيوتر وإصالح  متمرس -

 

 شهادات ودورات تدريبية:

ة الفيديوية بعنوان )التخطيط الستراتيجي وإدارة الوقت( شهادة مشاركة دولية في المحاضر -

 .2017/ 11/ 1و 2017/ 10/ 30بتاريخ 

 .2017/ 3/ 29( بتاريخ Research Gateمشاركة في دورة )شهادة  -

 .2017/ 3/ 28( بتاريخ Google scholarمشاركة في دورة )شهادة  -

 .2107/ 3/ 16 -12للمدة من ( TOTفي دورة )اعـــداد المدربيـــن  دولية مشاركةشهادة  -

/ 2/ 10المنعقد بتاريخ مشاركة إللقاء بحثنا في المؤتمر العلمي الثامن لهيأة النزاهة شهادة  -

"التنظيم القانوني والموسوم )السياسات الفضلى لمنع الفساد ومكافحته(  وتحت شعار 2016

 (. نموذجالجرائم غسل األموال وأثره على حجم االستثمار )العراق 

، مركز 2015/  9/ 17-2من  للفترة للتدريسيين( 204)مشاركة في دورة التأهيل التربوي هادة ش -

 التطوير والتعليم المستمر، جامعة بغداد.
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، مركز 2015/  9/ 17-2من  للفترة للتدريسيين (178)مشاركة في دورة اللغة العربية شهادة  -

 التطوير والتعليم المستمر، جامعة بغداد.

قبل لجنة االنقاذ الدولية من  ممنوحةة في ورشة عمل تدريبية عن العدالة والجندر مشاركشهادة  -

International Rescue Committee   حول )مبادرة وصول المرأة إلى العدالة( في الفترة

27-28  /5 /2015. 

ة في كليمشاركة في أعمال المؤتمر العلمي الحادي عشر بعنوان )الجرائم المعلوماتية(، شهادة  -

 .2015نيسان  7-5الحقوق، جامعة جرش، األردن. من الفترة 

شهادة ، (TOEC: Test of English International Communication)شهادة تويك  -

 صادرة من الواليات المتحدة األمريكية، ، فرنسا2010دولية في اللغة االنجليزية، 

 MED: Maison des Ecoles)مركز  من مشاريع براءات االختراعشهادة في المشاركة ب -

Doctorales de Montpellier) ،20/4/2009 – 26/4/2009.ميز، فرنسا ، 

 C2I: Certificate in Information technology)شهادة في المعلوماتية واالنترنت  -

and Internet)،  مونتبلييه، فرنسا.2009صادرة في ، 

عنوان الدراسة، تنظيم قواعد البيانات  ،CNRSدورة تدريبية في المركز الوطني لألبحاث العلمية  -

 بلييه، فرنسا.، مونLanguedoc-Roussillon ،2/4/2007 -29/7/2007لمركز مصادر 

، المركز الثقافي الفرنسي، عّمان، األردن. 2001-2000 لعامدورات في تعلم اللغة الفرنسة  -

، جامعة : IEFE انب، معهد دراسة اللغة الفرنسية لألج14/7/2006إلى  21/2/2006وأيضا من 

 بول فاليري، مونبلييه، فرنسا

والذين علقت اسماؤهم على لوحة شرف كلية القانون  ممنوحة للطلبة المتفوقينشهادة تقديرية  -

 .جامعة مؤتة، األردن ،1999لعام 

 : وأكاديمية نشاطات علمية

 

العالي للتطوير األمني/  المعهدفي في مادة قانون العقوبات ) القسم العام(  لطلبة الدبلوممحاضراً  -

 .2018 – 2017للعام الدراسي  وزارة الداخلية

 .كلية القانون/ جامعة بغداد .2018 - 2017مدرس لمادة )جنائي عملي(  -

 2017، 2013 لمادة علم العقابو .2017، 2013 مادة علم اإلجراملمدرس  -

 .دريس المادةمستمر في ت -2014)القسم العام(  مدرس لمادة مبادئ قانون العقوبات -

باللغة اإلنجليزية  ومادة )القانون الجنائي( مدرس لمادة القانون الجنائي )الجرائم المعلوماتية( -

مستمر في تدريس  -2016)الماجستير، الفرع الجنائي( للسنة الدراسية  لطلبة الدراسات العليا

 .المادة

المؤتمر العلمي لفرع القانون  لقاء بحثنا الموسوم )دور غسل األموال في تمويل اإلرهاب( خاللإ -

/ 11/ 22تحت عنوان )نحو سياسة جزائية معاصرة تجاه الجرائم اإلرهابية( بتاريخ  الجنائي

 . كلية القانون/ جامعة بغداد.2017

تحت عنوان )نحو مؤتمر العلمي لفرع القانون الجنائي ال لتنظيمعضو في اللجنة التحضرية  -

. كلية القانون/ جامعة 2017/ 11/ 22م اإلرهابية( بتاريخ سياسة جزائية معاصرة تجاه الجرائ

 بغداد.

للفترة من  إقامة دورة تدريبية بعنوان )دور التخطيط والتنظيم في تحسين جودة األداء الوظيفي( -

 . كلية القانون/ جامعة بغداد.2017/ 11/ 2 – 10/ 29

بتاريخ لمهني في مكافحة الفساد تتولى مقابلة المتقدمين لدراسة الدبلوم العالي اعضو في لجنة  -

 ، كلية القانون/ جامعة بغداد.2017/ 6/ 22

/ 22خالل العطلة الصيفية. بتاريخ  في المحاكم االشراف والمتابعة على التدريب الصيفي للطلبة -

5 /2017. 

( مؤسسة السجناء السياسيين) مقر في ورشة العمل التي أقيمت فيبإبداء رأينا المشاركة  -

  . 2017/ 5/ 21ض مواد قانون المؤسسة، بتاريخ لمناقشة بع

في كلية  2017/ 5/ 2في تاريخ  (الحماية القانونية للملكية الفكرية)بعنوان  حضور ندوة علمية -

  القانون/ جامعة بغداد.

/ 30بتاريخ العلمية الموسومة )حظر استيراد األلعاب المحرضة على العنف(  في الندوة اً محاضر -

 .قانون، جامعة بغدادكلية ال ،2017/ 4
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بعنوان )العدالة اإلصالحية لألحداث في القانون  لفرع القانون الجنائي حضور ندوة علمية -

 .كلية القانون، جامعة بغداد ،2017/ 4/ 26بتاريخ العراقي( 

التطوير والتدريب لشيوع مبدأ ) أقيمت في قاعة المؤتمرات عن العلمية التي في الندوة اً محاضر -

 .كلية القانون، جامعة بغداد ،25/4/2017 ( بتاريخنحقوق اإلنسا

/ 4/ 13بتاريخ بعنوان )رؤية تكاملية في مكافحة الفساد اإلداري والمالي(  حاضرةحضور م -

 .في كلية القانون/ جامعة بغداد 2017

المقيم التي أقيمت في كلية الرافدين األهلية الجامعة حول )التطبيقية  المشاركة في ورشة العمل -

 .2017/ 4/ 5 -4( للفترة من ارجي لوصف البرنامج األكاديميالخ

ندوة لفرع القانون الخاص بعنوان )قانون العمل الجديد بين التحديث والتقليد، دراسة  حضور -

في كلية ، 2017/ 3/ 26بتاريخ ( (2015لسنة  37تحليلية لقانون العمل العراقي الجديد رقم )

  القانون/ جامعة بغداد

آلية وصف المقرر التي أقيمت في كلية الهندسة الخوارزمي حول ) ورشة العمل المشاركة في -

 .2017/ 1/  12( في تاريخ الدراسي والممتحن الخارجي

 .)ماجستير/ دبلوم( مشرف على طلبة الدراسات العليا -

 المشاركة في الزيارات الميدانية للمحاكم مع طلبة كلية القانون/ جامعة بغداد. -

 .وأطاريح الدكتوراه من رسائل الماجستيرم علمي لعدد يمق -

/ 11/ 7بتاريخ  2016/ 329، مثاله: العدد م ع ق/ البحوث العلمية من لعشراتم علمي يمق -

والعدد م  2016/ 276والعدد م ع ق/  2016/ 10/ 11بتاريخ  2016/ 320والعدد م ع ق/  2016

/ 29/1بتاريخ  454العدد من وزارة الداخلية،    .2015/ 9/ 22بتاريخ  2015/ 173ع ق/ 

2017. 

 .2017 – 2013حضور العديد من السيمنارات الخاصة بفرع القانون الجنائي  -

 .2016 /12/ 27بتاريخ  4490العدد ش ع/ في لجنة وضع الخطة االستراتيجية العلمية. عضو  -

ة عن )االساليب االدارية الحديث ضمن نشاطات وحدة التعليم المستمرحاضرة توعوية حضور م -

 .2016/ 12/ 12(، كلية القانون/ جامعة بغداد، بتاريخ ودورها في الحد من الروتين الحكومي

العدد ترشيحنا لعضوية )لجنة االختفاء القسري( من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.  -

 .2016/ 12/ 7بتاريخ  22941

/ 30بتاريخ  في جامعة بغداد.حضور محاضرة تعريفية لبرنامج الفولبرايت في مركز المعلومات  -

11 /2016. 

تعزيز القانون الدولي االنساني من خالل العدالة الجنائية حول )حضور مؤتمر الفرع الدولي  -

 في كلية القانون/ جامعة بغداد. 2016/ 11/ 30-29( بتاريخ الدولية

ات شعبة ضمن نشاطاألكاديمي( المقيم الخارجي لوصف البرنامج إلقاء محاضرة توعوية حول ) -

العدد: ض ج  .2016/ 11/ 23ضمان الجودة وتقويم األداء في كلية القانون/ جامعة بغداد بتاريخ 

 .2016/ 12/ 20بتاريخ  4358

بعنوان )نحو نظام جديد لتحديد المبالغ النقدية في النصوص القانونية( حضور محاضرة علمية  -

 .2016/ 11/ 10بتاريخ 

الفريق الذي سيمثل كلية القانون للمشاركة في المحكمة الختيار  عضواً في لجنةترشيحنا  -

 3728العدد م ع/ . دولة الكويتبنسختها الرابعة والتي ستقام في  2017الصورية العربية للعام 

 .2016/ 11/ 3بتاريخ 

خالقيات مهنة التدريسي أعن ) ضمن نشاطات وحدة التعليم المستمرتوعوية  محاضرةحضور  -

 .2016/ 11/ 3يخ بتار والباحث العلمي(

/ 11/ 1بتاريخ  2016-2015للعام حضور ورشة عمل حول تعليمات وضوابط الملفات التقويمية  -

 . كلية القانون/ جامعة بغداد.2016

المقيم الخارجي لوصف ) ترشيحنا من قبل شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي لتطبيق مشروع -

 .2016/ 10/ 26بتاريخ  3639. العدد ض ج/ (البرنامج األكاديمي الخاص بالكليات اإلنسانية

مستحدثات القانون المدني حول )ندوة علمية ضمن نشاطات وحدة التعليم المستمر  حضور -

 .10/2016/ 18( بتاريخ 1/10/2016الفرنسي في ضوء التعديل النافذ في 

. كلية القانون/ جامعة 2016/ 10/ 13بتاريخ حضور محاضرة بخصوص تعليمات الترقية العلمية  -

 بغداد.

ء المعايير مكافحة الفساد في ضوحول )حضور محاضرة ضمن نشاطات وحدة التعليم المستمر  -

 .2016/ 10/ 6، كلية القانون/ جامعة بغداد الدولية واالقليمية(

نهار الوطنية بتاريخ لفرع القانون الجنائي بعنوان )الحماية القانونية إزاء تلوث األ حضور ندوة -

10 /5 /2016. 
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 651. العدد 2017 -2015للعام الدراسي  عضو في لجان بحوث التخرج في الفرع الجنائي -

 .2016/ 11/ 9بتاريخ  3839والعدد م.ش.ط/  .2016/ 5/ 8بتاريخ 

عضو في لجنة مراجعة كافة المناهج المعتمدة في كلية الشرطة والمعهد العالي للتطوير األمني  -

بهدف استبعاد المناهج غير المناسبة واستبدالها بمناهج جديدة لتواكب التطور في مجال  اإلداريو

 1469/ 5/ 7ذي العدد ق/  بناء على األمر الوزاريالعلوم األمنية وإضافة بعض المناهج الحديثة. 

 .2016/ 4/ 25في تاريخ 

في كلية القانون/ جامعة  (ةمسابقة المحكمة الصورية العربي)ومشارك في  طلبةل ومدرب مشرف -

 .2016/ 4/ 21-17من الفترة ، السلطان قابوس في سلطنة ُعمان

/ 4/ 9وذلك بتاريخ  حضور المحكمة الصورية التي أقامتها كلية المأمون الجامعة بناء على دعوة -

 الفيس بوك(. –حول )جريمة قتل شاب بسبب موقع التواصل االجتماعي  2016

)قراءة تحليلية في قانون التعديل الخامس لمجلس شورى الدولة رقم ن بعنوا حضور ندوة علمية -

 في كلية القانون/ جامعة بغداد. 2016/ 4/ 4في تاريخ  (2013لسنة  17

في  )دور اإلمام علي )ع( في إرساء معالم النظام الجنائي اإلسالمي( نابعنوحضور ندوة علمية  -

 على قاعة المؤتمرات في الكلية. 2016/ 2/ 3كلية القانون/ جامعة بغداد بتاريخ 

)التعليم العالي بعنوان ( مركز البيان للدراسات والتخطيط) التي أقامها ورشة العملالمشاركة في  -

 .2016/ 1/ 25بتاريخ  ،في العراق .. التحديات وآليات النهوض(

 2016/ 1/ 21-20للفترة من  (ترصين التعليم العالي في العراق مؤتمر) المشاركة والحضور في -

 في جامعة النهرين.

/ 1/ 19بتاريخ ملئ استمارات تقييم األداء  حضور ندوة شعبة ضمان الجودة وتقويم األداء حول -

2016. 

( في كلية العلوم السياسية/ مجمع الجادرية مؤشرات تقييم أداء التدريسيين) المشاركة في ندوة -

/ 1/ 14بتاريخ  1231كتاب عدد . قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي، 2016/ 1/ 13بتاريخ 

2016. 

في التعليم االلكتروني وإنشاء الصفوف  2طرق استخدام تقنيات الويب ) علميةندوة  حضور -

 ، كلية القانون/ جامعة بغداد2016/ 1/ 11( بتاريخ االلكترونية والمستودعات العلمية الرقمية

في كلية القانون/ جامعة  م األداءندوة العلمية التي أقامتها شعبة ضمان الجودة وتقويال حضور -

 .2016/ 1/ 7( بتاريخ إجراءات االعتماد األكاديميبغداد بعنوان )

 موضوع حولفي كلية القانون/ جامعة بغداد  لطالب المرحلة الثانية علمية تثقيفية إلقاء محاضرة -

 2015 /12/ 17( بتاريخ ، العراق نموذجاً جريمة غسل األموال وأثرها على حجم االستثمار)

 ضمن نشاطات وحدة التعليم المستمر

الحماية ، كلية القانون/ جامعة بغداد والذي حمل عنوان )المؤتمر العلمي في قاعة الشهيد حضور -

 2015/ 11/ 10( بتاريخ القانونية للملكية الفكرية في القانون العراقي المقارن

( للعام 58ة كلية القانون للدورة )تخرج طلب لجامعة بغداد بمناسبة المشاركة في االحتفال السنوي -

 .2015/ 10/ 12( بتاريخ 2015-2014الدراسي )

مع معهد راؤول  بالتعاون القضائيالحضور والمشاركة في ورشة العمل التي أقيمت في المعهد  -

)مدى توافق قانون أصول المحاكمات الجزائية بعنوان  2015/ 10/ 12بتاريخ  في دولة السويد

 دولية فيما يتعلق بحقوق االنسان(.مع االتفاقيات ال

( ورشة تعريفية عن استمارة تقييم األداء) ملئ االستمارة الورقيةمحاضرة حول كيفية حضور  -

 .جامعة بغدادالقانون،  ، كلية2015/ 10/ 7 بتاريخ

 Internationalالتي أقيمت في فندق بغداد من قبل لجنة االنقاذ الدولية  المشاركة في ورشة العمل -

Rescue Committee  ( مبادرة وصول المرأة إلى العدالةحول )5/  28-27 في الفترة /

2015. 

الجرائم ، تحت عنوان )المشاركة في المؤتمر العلمي الدولي الذي أقيم في جامعة جرش/ األردن -

التحريض على ارتكاب الجرائم بحثنا الموسوم ) إللقاء 7/5/2015-5( في الفترة المعلوماتية

 (.باستخدام وسائل التقنية الحديثة االرهابية

عضو في لجنة اختبار الطلبة المرشحين للبرنامج التدريبي من قبل جمعية دراسات القانون  -

 .2015آب  19-5، االسكندرية للفترة من الدولي في مصر

االتجار حجم ثره في ازياد أرهاب واإل) عن المحكمةفي الندوة التي أقيمت في قاعة  اً محاضر -

 .كلية القانون، جامعة بغداد ،29/4/2015 بتاريخ (بالبشر

آليات ملئ ورشة عمل حول )، جامعة بغداد، في المشاركة في تدريب منتسبي كلية القانون -

 .23/2/2015-22( بتاريخ استمارات التقييم االلكترونية

تحقيق  الريادية األكاديمية ودورها فين )جامعة بغداد بعنوا ،كلية القانونندوة في المشاركة  -

 .8/1/2015( بتاريخ جودة األداء التعليمي
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التطوير  في الدورة األولى في (حسب القانون اداء الموظف العام للواجب) القاء محاضرة حول -

تقديم الدعم القانوني لممثلي مؤسسات الدولة امام المحاكم والتدريب الخاصة بدورة قانونية بعنوان )

كلية في التابعة لبرنامج التعليم المستمر ( الخزينة العامةوتطوير مهارتهم في الدفاع عن حقوق 

 .29/12/2014القانون/جامعة بغداد بتاريخ 

 بتاريخ 4352 بالكتاب المرقم / جامعة بغدادمقدم من قبل كلية القانون ترشيحالمشاركة بناء على  -

االبعاد التاريخية االبادة الجماعية في العراق، في الندوة العلمية الموسومة بـ ) 2014/ 10/ 20

   2014/ 10/ 20بتاريخ التي اقيمت في كلية اآلداب ( واآلثار النفسية واالجتماعية

 إطارظاهرة غسل األموال في في الندوة العلمية الموسومة ) ،بناء على دعوة ،مشاركةال -

( لفسادضوء اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة ا علىالمؤسسات المالية في العراق، الواقع والطموح 

من قبل هيئة النزاهة/ دائرة البحوث والدراسات والتي اقيمت على قاعة المركز الثقافي النفطي 

 .2014/ 9/ 18بتاريخ 

، عضو في لجنة وضع أسئلة القانون الجنائي باللغة االنجليزية وتصحيح الدفاتر لطلبة الدكتوراه -

 كلية القانون، جامعة بغداد، 7/9/2014بتاريخ  347رقم 

المتقدمين لدراسة الماجستير بتاريخ  (، للطلبةراقبة على االمتحان التنافسي )التفاضليالم -

 ، كلية القانون، جامعة بغداد7/9/2014

السابع والخمسون الذي أقيم في نفس  احتفال )يوم الجامعة( في ذكرى تأسيس جامعة بغداد حضور -

 14/5/2014الجامعة بتاريخ 

جامعة الوالذي أقيم في  للدراسة في المعهد القضاء العالي ينالكفاءة للمتقدممراقب المتحان  -

 9/5/2014 المستنصرية بتاريخ

 ( بتاريخالحياةحق االنسان في ) في الندوة التي أقيمت في قاعة المؤتمرات عن اً محاضر -

 .كلية القانون، جامعة بغداد ،30/3/2014

جامعة القانون،  ، كلية2014ـ2ـ24بتاريخ  محاضرة عن التوعية في مكافحة المتفجراتحضور  -

 .بغداد

واللجنة  انضباط الطلبة ولجنة تعضيدال كلجنة عضو في اللجان المؤقتة واللجان العلمية الدائمة -

 . كلية القانون، جامعة بغداد.الجنائي فرعولجنة الدراسات العليا لل الجنائي القانون فرعالعلمية ب

األولية لطلبة الدراسات  االنجليزية،وباللغة ربية العباللغة  ةالشفهي اتعضو في لجان االمتحان -

 .، كلية القانون، جامعة بغداد2018-2013 والعليا

، كلية القانون، 2017-2013 عضو في مناقشة بحوث تخرج لطالب السنة الرابعة للعام الدراسي -

 جامعة بغداد

 .، كلية القانون، جامعة بغداد2017-2013 االمتحانية انعضو في اللج -

 شبكة االنترنت. من على جستيراالستالل للبحوث العلمية ورسائل الما العديد من لجانفي عضو  -

 .2018-2014لسنة  إشراف تربوي على طلبة المرحلة األولى -

 ، كلية القانون، جامعة بغداد.المرحلة المنتهية من بحوث التخرج لطالب العديدعلى  االشراف -

2013-2017. 

في  (بين النظرية والتطبيق 2005 تور جمهورية العراق لعامدس) حولمؤتمر العلمي الحضور  -

 في كلية القانون، جامعة بغدادالمقام  2013/ 12/ 5-3تاريخ 

المقامة في  2013/ 5/ 29 بتاريخ- العراق(تنمية ثقافة "العدالة التصالحية" في ) عنحضور ندوة  -

 .قاعة المؤتمرات في كلية القانون/ جامعة بغداد

 

 : بنشرها موعودورة والالبحوث المنش

 

جريمة افشاء السر المصرفي واآلثار الجزائية للبحث المشترك والموسوم بـ ) وعد بالنشر -

 .2017/ 11/ 12بتاريخ  214( في مجلة كلية القانون/ جامعة بغداد العدد المترتبة عنها

مجلة  ثمار(التنظيم القانوني لجرائم غسل األموال وأثره على حجم االست) بحث منشور بعنوان -

كلية القانون/ جامعة بغداد. العدد الخاص ببحوث المؤتمر العلمي السنوي الثامن  العلوم القانونية،

 .2016لهيأة النزاهة 

( التحريض على ارتكاب الجرائم االرهابية باستخدام وسائل التقنية الحديثة)بحث منشور بعنوان  -

 .2016ة بغداد. ، جامعكلية القانون العلوم القانونية في في مجلة

 

 

 

 

 



6 

 

 كتب الشكر والتقدير:

 

جامعة بغداد للفترة الممتدة من  /من )عمادة( كلية القانون كتاب شكر وتقدير )سبعة عشر( 17 -

 .2017إلى  2013

الفاعلة في إنجاح  للمشاركةكتاب شكر وتقدير من )جامعة السلطان قابوس/ سلطة ُعمان(،   -

 .2016/ 4/  21 -17سخة الثالثة بتاريخ الن –مسابقة المحكمة الصورية العربية 

. لحصولي 2015 /10 /11بتاريخ  1555العدد  (رئيس جامعة بغداد) من قبل كتاب شكر وتقدير -

( للتدريسيين الجدد التي نظمها مركز التطوير 204في دورة التأهيل التربوي ) المركز األولعلى 

 .2015/ 9/ 17ولغاية  2015/ 9/ 2من والتعليم المستمر وعلى قاعة المركز بالجادرية للمدة 

 .2014 /11 /30بتاريخ  6768العدد  (وزير العدل) من قبل كتاب شكر وتقدير -

 

 مهارات رياضية:

 

/ ، لواء المزار الجنوبيمقاطعات الجنوبيةول لكرة الطاولة على مستوى الشهادة في نيل المركز األ -

 .1995/ عام األردن


