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         Arabic-CVالتاريخ العلمي والوظيفي 

 :أوالً البيانات الشخصية

 نجاة علي علي الهنشيري  االسم 

 ليبية  الجنسية

 م طرابلس 1973 تاريخ الميالد ـ ومكانه

 عضو هيئة تدريس جامعي  الوظيفة

 كلية التربية قصر بن غشير جامعة طرابلس جهة العمل

 م 17/9/2018/أستاذ مساعد  األكاديمية /وتاريخ الحصول عليهاالدرجة  

 دكتوراه  المؤهل العلمي 

 فلسفة التربية  التخصص العام 

 أصول التربية  التخصص الدقيق 

 na.hanshiry@gmail.com البريد االلكتروني 

 0925001643 رقم الهاتف 

 

 ثانياً المؤهالت العلمية: 

تخصص توجيه وارشاد نفسي واجتماعي بتقدير    ، الشهادة الجامعية بكالوريوس علوم اجتماعية •

  م.1995جامعة طرابلس كلية العلوم االجتماعية التطبيقية  / عام جيد جدا  

تخصص مناهج وطرق التدريس بتقدير عام جيد  /دبلوم الدراسات العليا في التربية وعلم النفس •

                            م. 2005اآلداب جامعة طرابلس  كلية/جدا  

النفس • وعلم  التربية  في  العالية)الماجستير(  اإلجازة  وطرق    /درجة  مناهج  تخصص 

       م.2008كلية اآلداب جامعة طرابلس /التدريس

كلية الدراسات  /تخصص أصول التربية   /فة في التربية( الفلسالدقيقة)الدكتوراه درجة اإلجازة   •

 م. 2015القاهرة  جامعة العُليا للتربية

 

 :واإلداريةثالثاً  المناصب العلمية 

                        .(م1996-1995عام) رئيس قسم الشؤون اإلدارية بمعهد اآلفاق العالي للعلوم اإلدارية من •

                          (.م2005-1997عام)بمعهد المروج الخضر للمعلمات من رئيس قسم الشؤون اإلدارية  •

         م.2005-1998أخصائية اجتماعية بمدرسة الهضبة المركزية للتعليم األساسي من عام  •

                          م.2008-2005أخصائية اجتماعية بمدرسة الفاروق للتعليم األساسي من عام   •

 حتى اآلن. م( 2008عام )بكلية التربية قصر بن غشير من  تدريس قار عضو هيئة   •

    .( م2008)غشير منسق الدراسة واالمتحانات بقسم رياض األطفال بكلية التربية قصربن  •

 .( م2011-2008عام)من  غشيررئيس قسم رياض األطفال بكلية التربية قصر بن  •

                  غشير.منسق وحدة المناهج التعليمية بكلية التربية قصر بن    •
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 ية : التدريس الخبرات  -رابعاً 

                م.2005-1997المروج الخضر للمعلمات من عام  متعاون بمعهد عضو هيئة تدريس •

 حتى اآلن                      2008التربية قصر بن غشير من عام  ةقار بكليعضو هيئة تدريس  •

                          

 : للمرحلة الجامعية مقررات الدراسية التي تم تدريسهاال - اخامس

                                علم النفس العام. •

                                  طرق التدريس العامة. •

                                            أسس المناهج. •

 التقنيات التدريسية. •

 اإلدارة المدرسية. •

 إدارة رياض األطفال.  •

 التطبيقات الميدانية في رياض األطفال.  •

 العملية. التربية  •

 أصول التربية.  •

 .عند األطفالتطور اللغة  •

 األطفال.مقدمة في رياض  •

 تطور التفكير عند األطفال. •

 علم النفس االجتماعي.  •

 االتجاهات الحديثة في تربية األطفال.  •

 مهارات التواصل عند األطفال. •

 علم النفس العيادي.  •

 سيكولوجية اللعب عند األطفال. •

 عليها: الحاصلة الدورات التدريبية   -سادساً 

البشري)اإليدز( واألمراض  • المناعة  فيروس نقص  التوعية حول  التدريبية في مجال  الدورة 

 والموطئة المنقولة جنسيا  بالمركز الوطني للوقاية من األمراض السارية، 

        م.2004ومكافحتها بطرابلس   •

بطرابلس    الدورة التنشيطية في مجال األخصائيين االجتماعيين بالمركز العام لتدريب المعلمين •

 م.2008

بطرابلس   • والتدريب  للتعليم  الحضارة  بشركة ُرسل  الحاسوب  مجال  في  التدريبية  الدورة 

 م.2009

 م.2010دورة اللغة اإلنجليزية بمركز اللغات األجنبية طرابلس المستوى األول  •
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• ( اللغات    The Academic Test Of English as a Foreign(  التويفلدورة  بمركز 

 م.2011األجنبية والترجمة التخصصية جامعة القاهرة 

 م. 2011( للحاسوب بمركز المعلومات واالستشارات األفريقية جامعة القاهرة ICDLدورة ) •

والرياضة   • للثقافة  الدولية  بالمنظمة  التقارير  وإعداد  البشرية  للموارد  المصغر  الدبلوم  دورة 

 م. 2017افة العمالية بطرابلس العمالية بالمعهد العالي للثق 

المدربين   • تدريب  دبلوم  بمعدل  TOT)دورة  تدريبية    40(  الفترة  ساعة  -15من  خالل 

 م باتحاد نقابات المدربين العرب. 20/7/2020

م  28/8/2020- 23ساعة تدريبية خالل الفترة من  20( بمعدل TOT)دورة إعداد المدربين  •

 بالمركز العربي للتدريب والتنمية البشرية بالقاهرة 

بمعدل   • التدريب  مستشار  من    20دورة  الفترة  خالل  تدريبة  حتى  2020  /31/8ساعة   5م 

 م بالمركز العربي للتدريب والتنمية البشرية بالقاهرة.9/2020/

م  19/9/2020-13الفترة من  ساعة تدريبة خالل    20دورة المهارات القيادية واإلدارية بمعدل   •

  بالمركز العربي للتدريب والتنمية البشرية بالقاهرة.

-5ساعة تدريبية خالل الفترة التدريبية من    23دورة التخطيط االستراتيجي الشخصي بمعدل   •

   بالقاهرة.م بأكاديمية إرادة الدولية 10/6/2021حتى  6/2021

شهادة حضور البرنامج التدريبي المقدم من األكاديمية العربية للمبدعين بعنوان" تحديات     •

تطبيق   –التعليم الرقمي في ضوء متغيرات العصر" المنعقدة عبر المنصة اإللكترونية  

 م.  2021/أبريل  27- 26 نزووم في الفترة ما بي

نقابات المدربين العرب   من اتحاد المقدمةشهادة مشاركة في ورشة العمل اإللكترونية  •

العنصر الثالث من عناصر   -أركان وأنشطة العملية التدريبية)بعنوان" تدريب المدربين 

 م. 20/5/2021تطبيق زووم يوم   –العملية التدريبية(" المنعقدة عبر المنصة اإللكترونية 

إيفاد   –شهادة مشاركة في الورشة التدريبية المقدمة من منصة الباحثين واألكاديميين  •

والمؤسسة الدولية للتطوير األكاديمي بعنوان" مهارات التواصل الفعال" المنعقدة عبر  

 م. 2021 /23/5تطبيق زووم يوم  - المنصة اإللكترونية

شهادة مشاركة في الورشة التدريبية المقدمة من أكاديمية الوحدة العربية للتدريب   •

كيفية تعلم اللغة في ظرف وجيز"   والدراسات المهنية على منصة التيليجرام بعنوان"

 م. 23/5/2021المنعقدة يوم  

شهادة حضور في الورشة التدريبة المقدمة من األكاديمية الدولية للسالم والدفاع عن حقوق   •

 م. 25/5/2021اإلنسان على منصة التيليجرام بعنوان" الذكاء العاطفي" المنعقدة يوم  

من مبادرة طموح التعليمية على منصة   شهادة مشاركة في الدورة التدريبية المقدمة •

 م. 25/5/2021" التسويق اإللكتروني والرقمي" المنعقدة يوم  نالتيليجرام بعنوا

شهادة مشاركة في الدورة التدريبة المقدمة من مركز الرافدين قناة امتنان للتنمية البشرية   •

ال" المنعقدة يوم  على منصة التيليجرام بعنوان" التربية الصحيحة والتشوه النفسي لألطف

 م. 25/5/2021



4 
 

شهادة مشاركة في الدورة التدريبية المقدمة من مركز الرافدين امتنان للتنمية البشرية على   •

 م. 26/5/2021منصة التيليجرام بعنوان" المراهقة المتأخرة" المنعقدة يوم 

صة  شهادة مشاركة في الدورة التدريبية المقدمة من مبادرة طموح التعليمية عبر المن  •

- 25اإللكترونية التيليجرام بعنوان" التسويق اإللكتروني والرقمي" المنعقدة يومي  

 م. 26/5/2021

شهادة حضور في الدورة اإللكترونية على منصة التيليجرام المقدمة من الهيئة اإلدارية   •

ايجابياته وسلبياته"  ألكاديمية نيفادا للتنمية والتطوير االجتماعية بعنوان" التعليم اإللكتروني 

 م. 27/5/2021المنعقدة يوم  

شهادة مشاركة في الورشة التدريبية المقدمة من أكاديمية الوحدة العربية للتدريب   •

والدراسات المهنية على منصة التيليجرام بعنوان" تحويل كورونا إلى أزمة" المنعقدة يوم  

 م. 27/5/2021

على منصة  ) SSP)من منصة التطوير الذاتيشهادة مشاركة في الدورة التدريبية المقدمة  •

 م. 28/5/2021التيليجرام بعنوان" العقل الباطن" المنعقدة يوم 

شهادة مشاركة في الدورة التدريبية المقدمة من مبادرة طموح التعليمية على منصة   •

 م. 29/5/2021التيليجرام بعنوان " مشكالت مرحلة الطفولة" المنعقدة يوم 

ة التدريبية المقدمة األكاديمية الدولية للسالم والدفاع عن حقوق  شهادة حضور في الدور •

 م. 30/5/2021اإلنسان على منصة التيليجرام بعنوان" الطاقة وحياتنا" المنعقدة يوم  

شهادة مشاركة في الدورة التدريبية المقدمة من مركز الرافدين قناة امتنان للتنمية البشرية   •

 م.  30/5/2021- 29خرين" المنعقدة يومي  بعنوان" فن اإلقناع والتأثير باآل

شهادة حضور الدورة التدريبية المقدمة من راديو صوت فضفضة على منصة التيليجرام   •

 م.31/5/2021بعنوان" سمات القائد الناجح" المنعقدة يوم  

شهادة مشاركة في الورشة التدريبية المقدمة من أكاديمية الوحدة العربية للتدريب   •

  -29ية على منصة التيليجرام بعنوان" اكتشف رسالتك" المنعقدة يومي  والدراسات المهن

 م. 30/5/2021

شهادة حضور في الدورة التدريبية المقدمة من األكاديمية الدولية للسالم والدفاع عن حقوق   •

اإلنسان عبر المنصة اإللكترونية التيليجرام بعنوان" الطاقة وحياتنا" المنعقدة يوم  

 م. 31/5/2021

إيفاد   –مشاركة في الورشة التدريبية المقدمة من منصة الباحثين واألكاديميين  شهادة  •

والمؤسسة الدولية للتطوير األكاديمي بعنوان" مهارات وأدوات الباحث العلمي في عصر  

 م.  2021 /1/6تطبيق زووم يوم   - التحول الرقمي" المنعقدة عبر المنصة اإللكترونية

المقدمة من األكاديمية الدولية للسالم والدفاع عن حقوق   التدريبية ةشهادة حضور الدور  •

 م. 1/6/2021اإلنسان عبر المنصة اإللكترونية التيليجرام بعنوان" االكتئاب" المنعقدة يوم 
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شهادة حضور في الدورة التدريبية المقدمة من مجموعة البصرة الفيحاء اإلنسانية والثقافية   •

اإللكترونية التيليجرام بعنوان" االبتزاز اإللكتروني" المنعقدة يوم واالجتماعية عبر المنصة 

 م. 1/6/2021

شهادة مشاركة في الدورة التدريبية المقدمة من أكاديمية الوحدة العربية للتدريب والدراسات   •

 م. 1/6/2021المهنية عبر منصة التيليجرام بعنوان" األناقة النفسية" المنعقدة يوم  

  مشاركة في الورشة التدريبية المقدمة من أكاديمية الوحدة العربية للتطوير والتأهيل شهادة  •

المنعقدة يوم اإليجابية في الحياة لحل األزمات" تطبيق  بعنوان" على منصة التيليجرام

 م. 2/6/2021

قناة امتنان للتنمية البشرية   نشهادة مشاركة في الورشة التدريبية المقدمة من مركز الرافدي •

 م. 3/6/2021على منصة التيليجرام بعنوان" فن االتصال" المنعقدة يوم 

شهادة حضور في الدورة التدريبية المقدمة من مجموعة البصرة الفيحاء اإلنسانية والثقافية   •

 م.3/6/2021واالجتماعية عبر منصة التيليجرام بعنوان" االقتصاد الرقمي" يوم 

العلمية   SELF STUDY PLANقدمة من قناة شهادة حضور في الورشة اإللكترونية الم  •

)خطة الدراسة الذاتية( عبر منصة التيليجرام بعنوان" البرمجة العصبية وفنون التعامل مع  

 م. 4/6/2021اآلخرين" المنعقدة يوم  

شهادة شكر وتقدير في الدورة التدريبية المقدمة من راديو صوت فضفضة عبر منصة   •

 م. 5/6/2021ثبات الذات" المنعقدة يوم التيليجرام بعنوان" المثابرة وا

شهادة دبلومة في الدورة التدريبية المقدمة من راديو صوت فضفضة عبر منصة التيليجرام   •

 م.5/6/2021بعنوان" المثابرة واثبات الذات" المنعقدة يوم  

شهادة شكر وتقدير في الدورة التدريبية المقدمة من راديو صوت فضفضة عبر منصة   •

 م. 6/6/2021عنوان" المحاسبة المالية" يوم  التيليجرام ب

شهادة حضور في الدورة التدريبية المقدمة من أكاديمية الوحدة العربية للتدريب والدراسات   •

المهنية عبر منصة التيليجرام بعنوان" كيفية إعادة بناء عالقة بين األهل والطفل" المنعقدة  

 م. 6/6/2021يوم 

ة المقدمة من مبادرة طموح التعليمية عبر منصة  شهادة مشاركة في الدورة التدريبي •

 م. 6/6/2021التيليجرام بعنوان" التمكن في المنظمات" المنعقدة يوم 

على منصة التيليجرام المقدمة من الهيئة اإلدارية   ةشهادة مشاركة في الندوة اإللكتروني •

ألكاديمية نيفادا للتنمية والتطوير االجتماعية بعنوان" النفاق االجتماعي وآثاره على  

 م. 6/6/2021المجتمع" المنعقدة يوم 

شهادة مشاركة في الدورة التدريبية المقدمة من مبادرة طموح التعليمية عبر منصة   •

 م. 6/6/2021أسس التوازن النفسي والعقلي" المنعقدة يوم التيليجرام بعنوان" 

شهادة حضور في الدورة التدريبية المقدمة من األكاديمية الدولية للسالم والدفاع عن حقوق   •

 م. 7/6/2021اإلنسان عبر منصة التيليجرام بعنوان" معلم القرن" المنعقدة يوم  
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رة طموح التعليمية عبر منصة  شهادة مشاركة في الدورة التدريبية المقدمة من مباد •

 م. 10/6/2021التيليجرام بعنوان" مشكالت مرحلة الطفولة" المنعقدة يوم 

إيفاد   –شهادة مشاركة في الورشة التدريبية المقدمة من منصة الباحثين واألكاديميين  •

والمؤسسة الدولية للتطوير األكاديمي بعنوان" جودة التعليم والبحث العلمي" المنعقدة عبر  

 م. 2021 /11/6تطبيق زووم يوم  - المنصة اإللكترونية

شهادة حضور في ورشة العمل المقدمة من مركز الجسر للتنمية البشرية عبر منصة   •

 م. 11/6/2021التيليجرام بعنوان " التفكير السلبي والتخلص منه" المنعقدة يوم 

لعربية للتدريب والدراسات  شهادة مشاركة في الدورة التدريبية المقدمة من أكاديمية الوحدة ا •

 م.11/6/2021المهنية عبر منصة التيليجرام بعنوان" األلعاب التدريبية" المنعقدة يوم 

شهادة مشاركة في الدورة التدريبية المقدمة من أكاديمية الوحدة العربية للتدريب والدراسات   •

 م. 13/6/2021المهنية عبر منصة التيليجرام بعنوان" القبعات الست" المنعقدة يوم  

شهادة حضور في المحاضرة المقدمة من األكاديمية الدولية للسالم والدفاع عن حقوق  •

اإلنسان عبر منصة التيليجرام بعنوان" استراتيجية التحويل الرقمي" المنعقدة يوم  

 م. 14/6/2021

شهادة مشاركة في دورة التنمية البشرية المقدمة من فريق مختلفون الثقافي بالتعاون مع   •

 م. 14/6/2021كاديمية متميزون للغات والتنمية المنعقدة يوم أ

شهادة حضور في الدورة التدريبية المقدمة من أكاديمية الوحدة العربية للتدريب والدراسات   •

 م. 14/6/2021المهنية عبر منصة التيليجرام بعنوان" التوحد" المنعقدة يوم 

إيفاد   –ة الباحثين واألكاديميين شهادة مشاركة في الورشة التدريبية المقدمة من منص •

والمؤسسة الدولية للتطوير األكاديمي بعنوان" مهارات استخدام تطبيقات اإلنترنت في  

 م.  2021  /15/6تطبيق زووم يوم   - البحث العلمي" المنعقدة عبر المنصة اإللكترونية

العلمية   SELF STUDY PLANشهادة حضور في الورشة اإللكترونية المقدمة من قناة  •

)خطة الدراسة الذاتية( عبر منصة التيليجرام بعنوان" التغذية المتوازنة لإلنسان حسب  

 م. 15/6/2021فصيلة الدم" المنعقدة يوم  

لهيئة اإلدارية  شهادة حضور في الدورة اإللكترونية على منصة التيليجرام المقدمة من ا  •

ألكاديمية نيفادا للتنمية والتطوير االجتماعية بعنوان" دينامية الجماعة" المنعقدة يوم  

 م. 16/6/2021

شهادة مشاركة في الدورة التدريبية المقدمة من مبادرة طموح التعليمية عبر منصة   •

 م. 17/6/2021التيليجرام بعنوان" إدراك الوقت" المنعقدة يوم  

ير في الدورة التدريبية المقدمة من راديو صوت فضفضة عبر منصة  شهادة شكر وتقد •

 م.18/6/2021التيليجرام بعنوان" فن التحفيز" المنعقدة يوم 

شهادة مشاركة في الورشة التدريبية المقدمة من أكاديمية الوحدة العربية للتدريب   •

الدية" المنعقدة يوم  والدراسات المهنية على منصة التيليجرام بعنوان" أساليب المعاملة الو

 م. 18/6/2021
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شهادة مشاركة في المواد المقررة للبرنامج التدريبي المقدم من أكاديمية برانا الدولية على   •

 م. 18/6/2021-17منصة التيليجرام بعنوان "مبادئ الطاقة الحيوية" المنعقدة يومي  

ربية للتدريب والدراسات  شهادة مشاركة في الدورة التدريبية المقدمة من أكاديمية الوحدة الع •

المهنية عبر منصة التيليجرام بعنوان" البرمجة اللغوية العصبية" المنعقدة يوم  

 م. 18/6/2021

إيفاد   –شهادة مشاركة في الورشة التدريبية المقدمة من منصة الباحثين واألكاديميين  •

والمؤسسة الدولية للتطوير األكاديمي بعنوان" مهارات إدراك الوقت وضرورتها في البحث  

 م.  2021  /18/6تطبيق زووم يوم  - العلمي" المنعقدة عبر المنصة اإللكترونية

شهادة مشاركة في الدورة التدريبية المقدمة من مبادرة طموح التعليمية عبر منصة   •

 م.19/6/2021تباه السمعي عند األطفال" المنعقدة يوم التيليجرام بعنوان" االن

شهادة شكر وتقدير في الدورة التدريبية المقدمة من راديو صوت فضفضة عبر منصة   •

 م. 19/6/2021التيليجرام بعنوان" ردود األفعال" يوم 

ت  شهادة مشاركة في الدورة التدريبية المقدمة من أكاديمية الوحدة العربية للتدريب والدراسا  •

المهنية عبر منصة التيليجرام بعنوان" الشخصية الحكيمة وسماتها" المنعقدة يوم  

 م. 19/6/2021

قناة امتنان للتنمية البشرية   نشهادة مشاركة في الورشة التدريبية المقدمة من مركز الرافدي •

 م. 20/6/2021على منصة التيليجرام بعنوان" التفكير اإلبداعي ومهاراته" المنعقدة يوم  

شهادة حضور في الدورة اإللكترونية على منصة التيليجرام المقدمة من الهيئة اإلدارية   •

ألكاديمية نيفادا للتنمية والتطوير االجتماعية بعنوان" مفهوم التفاؤل في علم النفس اإليجابي"  

 م. 20/6/2021المنعقدة يوم  

لدولية للسالم والدفاع عن حقوق  شهادة حضور في الدورة التدريبية المقدمة من األكاديمية ا •

اإلنسان عبر منصة التيليجرام بعنوان" التسويق اإللكتروني والرقمي" المنعقدة يوم  

 م. 21/6/2021

إيفاد   –شهادة مشاركة في الورشة التدريبية المقدمة من منصة الباحثين واألكاديميين  •

وية االحترافية المتكاملة "  والمؤسسة الدولية للتطوير األكاديمي بعنوان" مراحل بناء اله  

 م.  2021 /21/6تطبيق زووم يوم    - المنعقدة عبر المنصة اإللكترونية

شهادة تقدير في الدورة التدريبية المقدمة من راديو صوت فضفضة عبر منصة التيليجرام   •

 م. 21/6/2021بعنوان" كيف تجعل الطفل يحب المادة الدراسية" المنعقدة يوم  

إيفاد   –ورشة التدريبية المقدمة من منصة الباحثين واألكاديميين شهادة مشاركة في ال •

والمؤسسة الدولية للتطوير األكاديمي بعنوان" محددات جودة الحياة العلمية للباحث  

 م.  2021 /22/6تطبيق زووم يوم  - األكاديمي" المنعقدة عبر المنصة اإللكترونية

أكاديمية الوحدة العربية للتدريب والدراسات  شهادة مشاركة في الدورة التدريبية المقدمة من  •

المهنية عبر منصة التيليجرام بعنوان" فن التعامل مع الشخصية النرجسية" المنعقدة يوم  

 م. 22/6/2021
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شهادة تقدير في الدورة التدريبية المقدمة من راديو صوت فضفضة عبر منصة التيليجرام   •

 . م22/6/2021بعنوان" آدم وحواء" المنعقدة يوم 

شهادة حضور في الدورة اإللكترونية على منصة التيليجرام المقدمة من الهيئة اإلدارية   •

ألكاديمية نيفادا للتنمية والتطوير االجتماعية بعنوان" اإلبداع وطرق التواصل" المنعقدة يوم  

 م. 23/6/2021

شهادة شكر وتقدير في الدورة التدريبية المقدمة من راديو صوت فضفضة عبر منصة   •

 م. 23/6/2021لتيليجرام بعنوان" الصبر والتفاؤل" المنعقدة يوم ا

قناة امتنان للتنمية البشرية   نشهادة مشاركة في الورشة التدريبية المقدمة من مركز الرافدي •

 م. 24/6/2021على منصة التيليجرام بعنوان" كيف تهتمين بنفسك" المنعقدة يوم  

إيفاد   –من منصة الباحثين واألكاديميين  شهادة مشاركة في الورشة التدريبية المقدمة •

الحساب الذهني للكبار" المنعقدة عبر   بوالمؤسسة الدولية للتطوير األكاديمي بعنوان" آسا لي 

 م. 2021 /24/6تطبيق زووم يوم  - المنصة اإللكترونية

التيليجرام  شهادة تقدير في الدورة التدريبية المقدمة من راديو صوت فضفضة عبر منصة  •

 م. 25/6/2021" المنعقدة يوم 2بعنوان" آدم وحواء 

شهادة حضور في الدورة التدريبية المقدمة من األكاديمية الدولية للسالم والدفاع عن حقوق   •

 م. 25/6/2021اإلنسان عبر منصة التيليجرام بعنوان" االضطرابات النفسية" المنعقدة يوم  

لى منصة التيليجرام المقدمة من الهيئة اإلدارية  شهادة حضور في الدورة اإللكترونية ع •

ألكاديمية نيفادا للتنمية والتطوير االجتماعية بعنوان" لنفهم اختالفاتنا.. سيكولوجية الرجل  

 م. 25/6/2021والمرأة " المنعقدة يوم 

إيفاد   –شهادة مشاركة في الورشة التدريبية المقدمة من منصة الباحثين واألكاديميين  •

الدولية للتطوير األكاديمي بعنوان" االنسان وطاقاته اإلبداعية بين المعلوم   والمؤسسة

 م.  2021 /25/6تطبيق زووم يوم   - والمجهول" المنعقدة عبر المنصة اإللكترونية

إيفاد   –شهادة مشاركة في الورشة التدريبية المقدمة من منصة الباحثين واألكاديميين  •

يمي بعنوان" تقنيات إعداد البحث العلمي للنشر" المنعقدة  والمؤسسة الدولية للتطوير األكاد

 م.  2021  /28/6تطبيق زووم يوم    - عبر المنصة اإللكترونية

إيفاد   –شهادة مشاركة في الورشة التدريبية المقدمة من منصة الباحثين واألكاديميين  •

تطبيقاً" المنعقدة  مفهوماً و  –والمؤسسة الدولية للتطوير األكاديمي بعنوان" البصمة البحثية 

 م.  2021 /6/7تطبيق زووم يوم    - عبر المنصة اإللكترونية

إيفاد   –شهادة مشاركة في الورشة التدريبية المقدمة من منصة الباحثين واألكاديميين  •

والمؤسسة الدولية للتطوير األكاديمي بعنوان" آليات التفكير بين إشراقات العقل وفتوحات  

 م.  2021 /9/7تطبيق زووم يوم  - نصة اإللكترونيةالبحث" المنعقدة عبر الم

إيفاد   –شهادة مشاركة في الورشة التدريبية المقدمة من منصة الباحثين واألكاديميين  •

والمؤسسة الدولية للتطوير األكاديمي بعنوان" مقومات البحث العلمي" المنعقدة عبر المنصة  

 م.  2021 /12/7تطبيق زووم يوم  - اإللكترونية
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ة مشاركة في الورشة التدريبية االفتراضية على منصة اليليجرام المقدمة من منصة  شهاد •

 .م2021-7-14- 13ألكريم اإللكترونية بعنوان" فن التعامل مع الشخصيات" يومي 

شهادة مشاركة في المحاضرة المنعقدة على منصة التيليجرام من أكاديمية أبو ريان للتدريب   •

 م.  2021 /7/  14بعنوان" القضاء بالقرائن في الفقه اإلسالمي يوم  

شهادة حضور في المحاضرة المقدمة من أكاديمية نيفادا للتنمية والتطوير االجتماعية   •

العالمية بالعراق وسوريا واألردن واليمن ومصر  بالتعاون مع أقوى الجهات العربية، و

والجزائر وليبيا والمغرب والسودان، وأكاديميات الوطن العربي المنعقدة عبر منصة  

 م.  2021 /7/  14التيليجرام بعنوان" مهارات القائد الناجح" يوم

مان شهادة حضور في المحاضرة التدريبية على منصة التيليجرام المقدمة من أكاديمية اإلي •

 م.    15/7/2021للتنمية والتطوير المعرفي بعنوان" فن اإللقاء" يوم  

إيفاد   –شهادة مشاركة في الورشة التدريبية المقدمة من منصة الباحثين واألكاديميين  •

والمؤسسة الدولية للتطوير األكاديمي بعنوان" مهارات الكتابة وتحرير البحوث" المنعقدة  

 م.  2021  /16/7تطبيق زووم يوم    - عبر المنصة اإللكترونية

 م. 2021 /17/7شهادة تقدير من راديو صوت فضفضة  •

رانا الدولية  شهادة تقدير لحضور المحاضرة المنعقدة على منصة اليليجرام من أكاديمية ب  •

 م.  2021 /17/7الخارق يوم  غبعنوان "الدما

درع اإلبداع من منصة الكريم اإللكترونية تقدير لحضور الورش التدريبية التي تقدمها   •

 م. 2021  /18/7المنصة يوم  

شهادة مشاركة في المحاضرة المنعقدة على منصة التيليجرام من أكاديمية أبو ريان للتدريب   •

 م.  2021  /7/ 18مشاريع يوم  بعنوان" إدارة ال

شهادة مشاركة في الورشة التدريبية االفتراضية على منصة اليليجرام المقدمة من منصة   •

  /19/7ألكريم اإللكترونية بعنوان" التخطيط الرقمي وآثاره في التنمية المستدامة" يوم  

 م.   2021

الخبرة للتطوير وبناء   شهادة مشاركة في الدورة المقامة من قبل مركز التدريب المهني دار  •

  /7/ 19القدرات، والمنعقدة عبر المنصة اإللكترونية اليليجرام بعنوان" داء السكري يوم 

 م.   2021

شهادة مشاركة في الدورة المقامة من قبل مركز التدريب المهني دار الخبرة للتطوير وبناء   •

  22علم النفس الطبي يوم القدرات، والمنعقدة عبر المنصة اإللكترونية اليليجرام بعنوان" 

 م.   2021 /7/

إيفاد   –شهادة مشاركة في الورشة التدريبية المقدمة من منصة الباحثين واألكاديميين  •

والمؤسسة الدولية للتطوير األكاديمي بعنوان" فن القراءة منطلقاً للبحث العلمي وسبيالً  

 م.  2021  /23/7تطبيق زووم يوم   - للمعرفة" المنعقدة عبر المنصة اإللكترونية

شهادة حضور في األمسية الشعرية المقدمة من األكاديمية الدولية للسالم والدفاع عن حقوق   •

 م. 23/7/2021منصة التيليجرام بعنوان" معلم القرن" المنعقدة يوم   اإلنسان عبر
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شهادة مشاركة في المحاضرة المنعقدة على منصة التيليجرام من أكاديمية أبو ريان للتدريب   •

 م.  2021  /7/ 25بعنوان" التحكيم في االعتمادات المستندية البنكية يوم  

دربة كريمة اودينة عبر منصة التيليجرام  شهادة مشاركة في المحاضرة المقدمة من قناة الم •

 م.  2021  /7/  25بعنوان" تربية األبناء على المنهج الصحيح يوم 

شهادة حضور في المحاضرة المقدمة من األكاديمية الدولية للسالم والدفاع عن حقوق  •

 م. 25/7/2021اإلنسان عبر منصة التيليجرام بعنوان" التحول الرقمي" المنعقدة يوم  

ضور دورة اإللكترونية المقدمة من مركز الشباب العراقي التابع ألكاديمية الوحدة  شهادة ح •

العربية للتدريب والدراسات المهنية بعنوان" التخطيط االستراتيجي المنعقدة عبر منصة  

 م.   2021  /26/7لغاية   2021 /22/7اليليجرام من  

التعليمية عبر منصة  شهادة شكر وتقدير لحضور المحاضرة المقدمة من مبادرة طموح  •

 م.27/7/2021التيليجرام بعنوان" االكتئاب" المنعقدة يوم  

إيفاد   –شهادة مشاركة في الورشة التدريبية المقدمة من منصة الباحثين واألكاديميين  •

والمؤسسة الدولية للتطوير األكاديمي بعنوان" الفجوة البحثية واإلضافات العلمية" المنعقدة  

 م.  2021  /27/7تطبيق زووم يوم    - ونيةعبر المنصة اإللكتر

شهادة شكر وتقدير لحضور المحاضرة المقدمة من مبادرة طموح التعليمية عبر منصة   •

 م. 28/7/2021التيليجرام بعنوان" إدارة المشتريات" المنعقدة يوم  

من اتحاد نقابات المدربين العرب بعنوان" كيف   المقدمةشهادة مشاركة بالدورة اإللكترونية  •

  –صمم موضوعك التدريبي على برنامج البوربوينت" المنعقدة عبر المنصة اإللكترونية ت  

 م. 29/7/2021تطبيق زووم يوم 

شهادة مشاركة في المحاضرة المقدمة من قناة الدكتورة والمدربة الدولية كريمة أودينة عبر   •

 م.  2021 /7/  29منصة التيليجرام بعنوان" أسرار العقل الباطن" يوم 

شهادة حضور في المحاضرة المقدمة من األكاديمية الدولية للسالم والدفاع عن حقوق  •

 م. 30/7/2021ن" استراتيجيات النجاح" المنعقدة يوم اإلنسان عبر منصة التيليجرام بعنوا

إيفاد   –شهادة مشاركة في الورشة التدريبية المقدمة من منصة الباحثين واألكاديميين  •

والمؤسسة الدولية للتطوير األكاديمي بعنوان" إعمال العقل وآلية التفكير في البحث العلمي  

 م.  2021  /30/7طبيق زووم يوم ت -  والحياة" المنعقدة عبر المنصة اإللكترونية

شهادة تقدير لحضور المحاضرة المقدمة من راديو صوت فضفضة عبر منصة التيليجرام   •

 م. 30/7/2021بعنوان" الخوف" المنعقدة يوم 

إيفاد   –شهادة مشاركة في الورشة التدريبية المقدمة من منصة الباحثين واألكاديميين  •

بعنوان" بناء خطة البحث العلمي" المنعقدة عبر  والمؤسسة الدولية للتطوير األكاديمي 

 م. 2021  /1/8تطبيق زووم يوم  - المنصة اإللكترونية

شهادة مشاركة في المحاضرة المقدمة من قناة التيليجرام راديو صوت فضفضة عبر منصة   •

 م. 2/8/2021التيليجرام بعنوان" الشخصية القوية" المنعقدة يوم  



11 
 

ية المقدمة من األكاديمية الدولية للسالم والدفاع عن حقوق  شهادة حضور في األمسية الشعر •

 م   2/8/2021-1اإلنسان عبر منصة التيليجرام بعنوان" فن اإلقناع" المنعقدة يومي 

شهادة مشاركة في المحاضرة المقدمة من قناة الدكتورة والمدربة الدولية كريمة أودينة عبر   •

 م.  2021 /8/ 2إليجابي" يوم منصة التيليجرام بعنوان" مهارات التفكير ا

إيفاد   –شهادة مشاركة في الورشة التدريبية المقدمة من منصة الباحثين واألكاديميين  •

والمؤسسة الدولية للتطوير األكاديمي بعنوان" المراجع والمصادر في البحث العلمي بين  

 م. 2021  /3/8تطبيق زووم يوم   - التوظيف والتوثيق" المنعقدة عبر المنصة اإللكترونية

إيفاد   –شهادة مشاركة في الورشة التدريبية المقدمة من منصة الباحثين واألكاديميين   •

والمؤسسة الدولية للتطوير األكاديمي بعنوان" التحليل اإلحصائي" المنعقدة عبر المنصة  

 م. 2021 /8/  7 - م 2021 /7-/30تطبيق زووم يومي  - اإللكترونية

شهادة مشاركة في المحاضرة المنعقدة على منصة التيليجرام من أكاديمية صناع النجاح   •

 م.  2021 /8/ 8وتطوير الذات للتنمية البشرية بعنوان" إدارة المشاريع يوم 

شهادة شكر وتقدير لحضور المحاضرة المقدمة من مبادرة طموح التعليمية عبر منصة   •

 م. 8/8/2021المنعقدة يوم   التيليجرام بعنوان" اإلرشاد األسري"

شهادة حضور في المحاضرة المقدمة من األكاديمية الدولية للسالم والدفاع عن حقوق  •

 م. 8/8/2021اإلنسان عبر منصة التيليجرام بعنوان" تعديل السلوك" المنعقدة يوم  

ب  شهادة مشاركة في المحاضرة المنعقدة على منصة التيليجرام من أكاديمية أبو ريان للتدري  •

 م.  2021 /8/ 7-6بعنوان" الطبيعة القانونية التفاق التحكيم يومي 

شهادة مشاركة في المحاضرة المنعقدة على منصة التيليجرام من أكاديمية صناع النجاح   •

 م.  2021 /8/ 9وتطوير الذات للتنمية البشرية بعنوان" تطبيق االمتنان يوم 

دريب المهني دار الخبرة للتطوير وبناء  شهادة مشاركة في المحاضرة المقدمة من مركز الت •

" المنعقدة يوم  ةالقدرات عبر منصة التيليجرام بعنوان" تطوير الذات وبناء الشخصي

 م. 9/8/2021

شهادة حضور في ورشة العمل المقدمة من أكاديمية الوحدة العربية للتدريب والدراسات   •

ياة المتزنة" المنعقدة يوم المهنية عبر منصة التيليجرام بعنوان" األركان السبعة للح

 م. 9/8/2021

شهادة مشاركة في الدورة التدريبية المقدمة من الهيئة اإلدارية لمجموعة البصرة الفيحاء   •

اإلنسانية والثقافية واالجتماعية عبر المنصة اإللكترونية التيليجرام في نافذة التنمية البشرية  

 م. 9/8/2021يوم   " المنعقدةابعنوان" الكاريزما وكيف تكون كاريزم 

إيفاد   –شهادة مشاركة في الورشة التدريبية المقدمة من منصة الباحثين واألكاديميين  •

  -والمؤسسة الدولية للتطوير األكاديمي بعنوان" المنهجيات العلمية بين التقليد واالبتكار 

 م.  2021 /8/  10يوم تطبيق زووم  - اإلحصاء أنموذجاً المنعقدة عبر المنصة اإللكترونية

شهادة حضور في المحاضرة المقدمة من األكاديمية الدولية للسالم والدفاع عن حقوق  •

 م. 10/8/2021" المنعقدة يوم  3عبر منصة التيليجرام بعنوان" التحول الرقمي رقم اإلنسان 
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شهادة مشاركة في المحاضرة المنعقدة على منصة التيليجرام من أكاديمية صناع النجاح   •

 م. 2021  /8/  10الدافعية في التعلم يوم /وتطوير الذات للتنمية البشرية بعنوان" علم النفس

العلمية )خطة   SELF STUDY PLANحاضرة المقدمة من قناة شهادة مشاركة في الم •

عبر منصة التيليجرام بعنوان" الصدمة النفسية في المجال الرياضي"  SSPالدراسة الذاتية( 

 م. 11/8/2021المنعقدة يوم  

الدورة التدريبية المقدمة من أكاديمية نيفادا للتنمية والتطوير   رشهادة شكر وتقدير لحضو  •

تعاون مع أقوى الجهات العربية، والعالمية بالعراق وسوريا واألردن واليمن  االجتماعية بال

ومصر والجزائر وليبيا والمغرب والسودان، وأكاديميات الوطن العربي المنعقدة عبر منصة  

 م.  2021 /8/ 11- 10- 9-  8التيليجرام بعنوان" فن إدارة الغضب" لمدة أربعة أيام  

من مبادرة طموح التعليمية عبر منصة التيليجرام   شهادة مشاركة في المحاضرة المقدمة •

 م. 12/8/2021بعنوان" العنف القائم على النوع االجتماعي" المنعقدة يوم 

شهادة التميز الثقافي في المحاضرة المنعقدة على منصة التيليجرام من أكاديمية سفراء   •

 م.  2021  /8/  13المحبة والسالم بعنوان" قضايا المرأة يوم 

المقدمة من أكاديمية متميزون للغات والتنمية عبر منصة   ةريب لحضور المحاضرشهادة تد •

 م. 15/8/2021التيليجرام بعنوان" إدارة المشاريع" المنعقدة يوم 

  SSPشهادة شكر وتقدير لحضور المحاضرة المقدمة من المنصة العلمية التطوير الذاتي  •

 م. 30/12/2021عبر منصة التيليجرام بعنوان " اإلبداع اإلداري" يوم  المنعقدةو

إيفاد   –شهادة مشاركة في الورشة التدريبية المقدمة من منصة الباحثين واألكاديميين  •

والموسومة ب " ثقافة النشر في مجالت مفهرسة ضمن قاعدة    ومجموعة وينييغ استراتيجي

 م.  2022  /4/1تطبيق زووم يوم  - إللكترونيةبيانات سكوبس" والمنعقدة عبر المنصة ا

إيفاد   –المقدمة من منصة الباحثين واألكاديميين  المحاضرة العلميةشهادة مشاركة في  •

والموسومة ب " مفاتيح البحث العلمي: التحليل والتفسير    استراتيجيومجموعة وينييغ 

 م.  2022  /7/1 تطبيق زووم يوم  - والتأويل" والمنعقدة عبر المنصة اإللكترونية

على منصة  ) SSP)الذاتي شهادة مشاركة في المحاضرة المقدمة من منصة التطوير  •

 م. 8/1/2022التيليجرام بعنوان" كيفية تحديد األهداف" المنعقدة يوم 

شهادة مشاركة في الورشة التدريبية االفتراضية المقدمة من منصة الكريم اإللكترونية على   •

  /9/1اوميكرون ومتحور دلتا المرافق له" المنعقدة يوم 19بعنوان" كوفيد  منصة اليليجرام 

 م.  2022

شهادة حضور محاضرة المقدمة من األكاديمية الدولية للسالم والدفاع عن حقوق اإلنسان  •

 م.  2022 /9/1" المنعقدة يوم من أكل جبنتيعلى منصة التيليجرام بعنوان " 

إيفاد   –المقدمة من منصة الباحثين واألكاديميين  المحاضرة العلميةشهادة مشاركة في  •

وسومة ب " مهارات كتابة العنوان في البحث العلمي"  والم  ومجموعة وينييغ استراتيجي

 م.  2022 /9/1تطبيق زووم يوم  -  والمنعقدة عبر المنصة اإللكترونية
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شهادة حضور محاضرة المقدمة من األكاديمية الدولية للسالم والدفاع عن حقوق اإلنسان  •

 م.  2022 /10/1على منصة التيليجرام بعنوان " إدارة الوقت" المنعقدة يوم 

شهادة حضور محاضرة المقدمة من األكاديمية الدولية للسالم والدفاع عن حقوق اإلنسان  •

 م.  2022  /11/1على منصة التيليجرام بعنوان " الذكاء العاطفي" المنعقدة يوم 

شهادة حضور ومشاركة في المحاضرة المقدمة من الهيئة اإلدارية الع ليا في المنصة العلمية   •

على منصة التيليجرام بعنوان" كيفية تحديد األهداف" المنعقدة يوم  ) SSP)للتطوير الذاتي  

 م. 12/1/2022

يل  شهادة المشاركة في المحاضرة التدريبية المقدمة من أكاديمية الشرق للتدريب والتأه •

 م. 2022  /12/1واللغات على منصة التيليجرام بعنوان" اإلسعافات األولية" المنعقدة يوم  

شهادة مشاركة في الورشة التدريبية االفتراضية المقدمة من منصة الكريم اإللكترونية على   •

 م.  2022 /12/1منصة اليليجرام بعنوان" العمل الرقمي" المنعقدة يوم 

إيفاد   –العلمية المقدمة من منصة الباحثين واألكاديميين  شهادة مشاركة في المحاضرة  •

"  صعوبات البحث العلمي وإشكالياتهوالموسومة ب "   ومجموعة وينييغ استراتيجي

 م.  2022  /14/1تطبيق زووم يوم  -  والمنعقدة عبر المنصة اإللكترونية

إيفاد   –ميين شهادة مشاركة في المحاضرة العلمية المقدمة من منصة الباحثين واألكادي •

والمؤسسة الدولية للتطوير األكاديمي والموسومة ب " فاعلية الكوتشينغ في تحقيق أهداف  

 م.  2022  /15/1تطبيق زووم يوم   - الباحثين" والمنعقدة عبر المنصة اإللكترونية

شهادة حضور محاضرة المقدمة من األكاديمية الدولية للسالم والدفاع عن حقوق اإلنسان  •

  /15/1التيليجرام بعنوان " تعديل السلوك وتنمية المهارات" المنعقدة يوم على منصة 

 م.  2022

شهادة حضور ومشاركة في المحاضرة المقدمة من منظمة نيفادا بالتعاون مع أقوى الجهات   •

العربية والعالمية وأكاديميات الوطن العربي ومتطوعي الوطن األمم المتحدة على منصة  

 م.  2022  /1/  15يوم( المنعقدة comfort zone)الراحة اليليجرام بعنوان" منطقة 

مقامة من قبل مركز التدريب المهني للتطوير وبناء لقدرات عبر  شهادة مشاركة في الدورة ال •

 م.  2022 /1/ 15منصة التيليجرام اإللكترونية بعنوان " علم النفس" يوم  

إيفاد   –شهادة مشاركة في المحاضرة العلمية المقدمة من منصة الباحثين واألكاديميين  •

،  حوث لعلمية )المضمونوالموسومة ب " المقدمة في الب مجموعة ويننيغ استراتيجي

  /16/1تطبيق زووم يوم    - " والمنعقدة عبر المنصة اإللكترونيةوالصياغة، والمحاذير( 

 م.  2022

حضور محاضرة المقدمة من األكاديمية الدولية للسالم والدفاع عن حقوق شهادة مشاركة  •

 م.  2022  /16/1اإلنسان على منصة التيليجرام بعنوان " الطب البديل" المنعقدة يوم  

شهادة شكر وتقدير وحضور المحاضرة المقدمة من راديو صوت فضفضة عبر منصة   •

 م. 17/1/2022التيليجرام بعنوان" أقوال وحكم" المنعقدة يوم 
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محاضرة المقدمة من األكاديمية الدولية للسالم والدفاع عن حقوق اإلنسان  مشاركة شهادة  •

 م.  2022  /17/1" المنعقدة يوم  اسرار الحياة الزوجيةعلى منصة التيليجرام بعنوان " 

إيفاد   –شهادة مشاركة في المحاضرة العلمية المقدمة من منصة الباحثين واألكاديميين  •

ومة ب " مهارات استخدام محركات الهوية اإللكترونية  مجموعة ويننيغ استراتيجي والموس

 م.  2022  /18/1تطبيق زووم يوم    - "والمنعقدة عبر المنصة اإللكترونية

اضرة المقدمة من أكاديمية األمل للتنمية والتدريب عبر  شهادة مشاركة وحضور في المح •

 م.  2022  /18/1منصة التيليجرام بعنوان " عالج معرفي نفسي" المنعقدة يوم 

شهادة مشاركة في المحاضرة التدريبية المقدمة من أكاديمية الشرق للتدريب والتأهيل   •

واللغات عبر منصة التيليجرام بعنوان" السياسة االقتصادية والمالية في الفكر اإلسالمي  

 م.  2022  /18/1المنعقدة يوم  

نصة  شهادة شكر وتقدير وحضور المحاضرة المقدمة من راديو صوت فضفضة عبر م •

 م. 19/1/2022التيليجرام بعنوان" كن على نفسك حسيباً" المنعقدة يوم 

المقدمة من األكاديمية الدولية للسالم والدفاع عن حقوق  في المحاضرة  شهادة مشاركة  •

اإلنسان على منصة التيليجرام بعنوان " اإلدمان عند األطفال والمراهقين" المنعقدة يوم  

 م.  2022  /19/1

أكاديمية النخبة للتفكير اإلبداعي والتطوير  شهادة مشاركة في المحاضرة العلمية المقدمة من  •

والدراسات المهنية عبر منصة التيليجرام بعنوان" كيف تنجح قبل أن تبدأ المنعقدة يوم  

 م. 19/1/2022

  إيفاد –شهادة مشاركة في المحاضرة العلمية المقدمة من منصة الباحثين واألكاديميين  •

مجموعة ويننيغ استراتيجي والموسومة ب " نظام األمن االجتماعي في اإلسالم "والمنعقدة  

 م.  2022  /20/1تطبيق زووم يوم    - عبر المنصة اإللكترونية

شهادة مشاركة في الدورة التدريبية المقدمة من أكاديمية التجمع العربي لتنمية الموارد   •

 م.  2022  /20/1فيرة النوايا" المنعقدة يوم  البشرية على منصة التيليجرام بعنوان " ض 

شهادة مشاركة في الدورة التدريبية المقدمة من المركزاإلستشاري لألسرة والطفل عبر   •

 م.  2022  /21/1منصة التيليجرام بعنوان" تكوين االسرة " المنعقدة يوم  

الدفاع عن شهادة مشاركة في المحاضرة العلمية المقدمة من األكاديمية الدولية للسالم و •

حقوق اإلنسان عبر منصة التيليجرام بعنوان" االتصال والتواصل الفعال" المنعقدة يوم  

 م.  2022  /23/1

شهادة مشاركة في المحاضرة العلمية المقدمة من المنصة العلمية التعليم والتطوير الذاتي   •

SSP2022 /1/  24عبر منصة التيليجرام بعنوان" مدخل إلى مهارات التفوق" المنعقدة يوم  

 م.

شهادة مشاركة في المحاضرة المقدمة من األكاديمية الدولية للسالم والدفاع عن حقوق  •

  /25/1" المنعقدة يوم  2اإلنسان على منصة التيليجرام بعنوان " أسرار الحياة الزوجية 

 م.  2022
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دعون من مركز المبشهادة حضور في برنامج اللقاء المعرفي لليوم العالمي للتعليم المقدمة  •

بالتعاون مع إجادة للتعليم    زللدراسات واالستشارات والتدريب بجامعة الملك عبد العزي

دور البرامج التعليمية  )تطبيق زووم( والذي اشتمل على محورين  -والمنعقد )عن ب عد

التعليم من أجل االبتكار نظرة جديدة نحو المستقبل(   -والتدريبية لنصل للمنافسة عالمياً 

 م.  2022  /25/1المنعقدة يوم  

شهادة مشاركة في المحاضرة المقدمة من أكاديمية األمل للتنمية والتدريب عبر منصة   •

 م. 2022  /25/1التيليجرام بعنوان" تطوير المشاريع الصغيرة" المنعقدة يوم 

إيفاد   –شهادة مشاركة في المحاضرة العلمية المقدمة من منصة الباحثين واألكاديميين  •

وعة ويننيغ استراتيجي والموسومة ب " االختبارات اإللكترونية والتوزيع والتصحيح  مجم

 م.  2022  /26/1تطبيق زووم يوم  - التلقائي "والمنعقدة عبر المنصة اإللكترونية

في المحاضرة المقدمة من األكاديمية الدولية للسالم والدفاع عن حقوق  حضورشهادة  •

  2022 /26/1المنعقدة يوم  التغلب على الخوف "اإلنسان على منصة التيليجرام بعنوان " 

 م.

شهادة مشاركة في الدورة التدريبية المقدمة من المركزاإلستشاري لألسرة والطفل عبر   •

 م.  2022  /26/1يا عند األطفال " المنعقدة يوم منصة التيليجرام بعنوان" الفوب

شهادة مشاركة في المحاضرة المقدمة من األكاديمية الدولية للسالم والدفاع عن حقوق  •

  /27/1اإلنسان على منصة التيليجرام بعنوان " أمن المعلومات اإلدارية" المنعقدة يوم  

 م.  2022

دريب المهني للتطوير وبناء القدرات  شهادة مشاركة في الدورة المقامة من قبل مركز الت •

  2022 /27/1عبر منصة التيليجرام بعنوان" برمجة العقل الباطن والجذب" المنعقدة يوم 

 م.

إيفاد   –شهادة مشاركة في المحاضرة العلمية المقدمة من منصة الباحثين واألكاديميين  •

المنعقدة عبر المنصة  مجموعة ويننيغ استراتيجي والموسومة ب " البحث العلمي والحوار "و

 م.  2022 /28/1تطبيق زووم يوم  - اإللكترونية

إيفاد   –شهادة مشاركة في المحاضرة العلمية المقدمة من منصة الباحثين واألكاديميين  •

مجموعة ويننيغ استراتيجي والموسومة ب " التحول الرقمي في التعليم "والمنعقدة عبر  

 م. 2022 /28/1يوم تطبيق زووم   - المنصة اإللكترونية

إيفاد   –شهادة مشاركة في المحاضرة العلمية المقدمة من منصة الباحثين واألكاديميين  •

مجموعة ويننيغ استراتيجي والموسومة ب " التعليم المعكوس في ظل جائحة كورونا  

 م.  2022  /29/1تطبيق زووم يوم    - "والمنعقدة عبر المنصة اإللكترونية

ضرة المقدمة من األكاديمية الدولية للسالم والدفاع عن حقوق شهادة مشاركة في المحا •

  2022 /29/1اإلنسان على منصة التيليجرام بعنوان " بناء الشخصية القوية" المنعقدة يوم 

 م.
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إيفاد   –شهادة مشاركة في المحاضرة العلمية المقدمة من منصة الباحثين واألكاديميين  •

" التحليل اإلحصائي لبيانات البحوث العلمية   مجموعة ويننيغ استراتيجي والموسومة ب

تطبيق زووم   -  "والمنعقدة عبر المنصة اإللكترونية الذكاء االصطناعيباستخدام منهجيات 

 م.  2022  /30/1يوم 

إيفاد   –شهادة مشاركة في المحاضرة العلمية المقدمة من منصة الباحثين واألكاديميين  •

" النظم السياسية المقارنة مدخل نظري وتطبيقي   مجموعة ويننيغ استراتيجي والموسومة ب

 م.  2022  /1/2تطبيق زووم يوم    - "والمنعقدة عبر المنصة اإللكترونية

دار الخبرة  )شهادة شكر وتقدير في المحاضرة العلمية المقدمة من مركز التدريب المهني   •

  1المنعقدة يوم تاريخية"  ت للتطوير وبناء القدرات( عبر منصة التيليجرام بعنوان “حوارا

 م.  2022 /2/

إيفاد   –شهادة مشاركة في المحاضرة العلمية المقدمة من منصة الباحثين واألكاديميين  •

مجموعة ويننيغ استراتيجي والموسومة ب " آركيولوجيا المخطوط من الرقوق إلى  

 م.  2022 /2/2تطبيق زووم يوم  - الكوديكولوجيا "والمنعقدة عبر المنصة اإللكترونية

شهادة مشاركة في المحاضرة المقدمة من األكاديمية الدولية للسالم والدفاع عن حقوق  •

 م. 2022  /2/2اإلنسان على منصة التيليجرام بعنوان " التخاطر" المنعقدة يوم 

إيفاد   –شهادة مشاركة في المحاضرة العلمية المقدمة من منصة الباحثين واألكاديميين  •

اتيجي والموسومة ب " األخطاء الشائعة في البحث العلمي "والمنعقدة  مجموعة ويننيغ استر

 م.  2022 /3/2تطبيق زووم يوم    - عبر المنصة اإللكترونية

شهادة حضور في المحاضرة العلمية المقدمة من أكاديمية فخامة اإلبداع والتميز للتنمية   •

  2022  /3/2" المنعقدة يوم  البشرية عبر منصة التيليجرام بعنوان" البرمجة اللغوية العصبية

 م.

إيفاد   –شهادة مشاركة في المحاضرة العلمية المقدمة من منصة الباحثين واألكاديميين  •

مجموعة ويننيغ استراتيجي والموسومة ب " ثقافة الباحث وأولويات المعرفة "والمنعقدة  

 م.  2022 /4/2تطبيق زووم يوم    - عبر المنصة اإللكترونية

لمحاضرة المقدمة من األكاديمية الدولية للسالم والدفاع عن حقوق شهادة مشاركة في ا •

اإلنسان على منصة التيليجرام بعنوان " حقوق الطفل في التنمية المستدامة" المنعقدة يوم  

 م.  2022  /6/2

إيفاد   –شهادة مشاركة في المحاضرة العلمية المقدمة من منصة الباحثين واألكاديميين  •

يجي والموسومة ب " التعلم العميق وتطبيقاته اإلحصائية في  مجموعة ويننيغ استرات

  2022  /8/2تطبيق زووم يوم  - الدراسات االجتماعية "والمنعقدة عبر المنصة اإللكترونية

 م.

إيفاد   –شهادة مشاركة في المحاضرة العلمية المقدمة من منصة الباحثين واألكاديميين  •

الفراهيدي ومفرداته المعجمية "والمنعقدة عبر  مجموعة ويننيغ استراتيجي والموسومة ب " 

 م. 2022  /9/2تطبيق زووم يوم  - المنصة اإللكترونية
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شهادة شكر وتقدير في المحاضرة العلمية المقدمة من أكاديمية سفراء العلم في الوطن   •

 م.  2022 /2/ 11ح ب الذات" المنعقدة يومالعربي عبر منصة التيليجرام بعنوان" 

المقدمة من األكاديمية الدولية للسالم والدفاع عن حقوق  في المحاضرة شهادة مشاركة  •

 م.  2022  /13/2اإلنسان على منصة التيليجرام بعنوان " لغة الجسد" المنعقدة يوم  

شهادة مشاركة في المحاضرة المقدمة من األكاديمية الدولية للسالم والدفاع عن حقوق  •

" المنعقدة يوم  2ي التنمية المستدامة  اإلنسان على منصة التيليجرام بعنوان " حقوق الطفل ف

 م.  2022  /14/2

شهادة مشاركة في المحاضرة المقدمة من األكاديمية الدولية للسالم والدفاع عن حقوق  •

اإلنسان على منصة التيليجرام بعنوان " الذكاء الوجداني في اإلعجاز العلمي" المنعقدة يوم  

 م.  2022  /15/2

دمة من األكاديمية الدولية للسالم والدفاع عن حقوق شهادة مشاركة في المحاضرة المق •

 م.  2022 /16/2" المنعقدة يوم قواعد لعبة الحياةاإلنسان على منصة التيليجرام بعنوان " 

شهادة مشاركة في المحاضرة العلمية المقدمة من أكاديمية األمل للتنمية والتدريب على   •

 م.  2022 /2/ 17ثقة بالنفس" المنعقدة يوممنصة التيليجرام اإللكترونية بعنوان" تقوية ال

شهادة مشاركة في المحاضرة المقدمة من األكاديمية الدولية للسالم والدفاع عن حقوق  •

" المنعقدة يوم  3  ةاإلنسان على منصة التيليجرام بعنوان " حقوق الطفل في التنمية المستدام

 م.  2022  /19/2

اديمية الدولية للسالم والدفاع عن حقوق شهادة مشاركة في المحاضرة المقدمة من األك •

اإلنسان على منصة التيليجرام بعنوان " تعديل السلوك وتنمية المهارات" المنعقدة يوم  

 م.  2022  /19/2

  –شهادة حضور الفعاليات وجلسات المؤتمر الدولي الثاني من منصة الباحثين واألكاديميين   •

وأكاديمية إيفاد العلمية تحت عنوان " التراث ثورة فكرية وثروة حضارية "والمنعقد عبر  

 م.  2022 /21/2  -20تطبيق زووم في الفترة   - المنصة اإللكترونية

شهادة مشاركة في المحاضرة المقدمة من األكاديمية الدولية للسالم والدفاع عن حقوق  •

  /21/2اختر طريقتك في االستجابة" المنعقدة يوم   اإلنسان على منصة التيليجرام بعنوان "

 م.  2022

شهادة مشاركة في المحاضرة المقدمة من أكاديمية ص ناع النجاح وتطوير الذات عبر منصة   •

 م.  2022  /2/ 22يوم  التيليجرام اإللكترونية بعنوان" الع زلة واالبتعاد عن الناس" المنعقدة 

إيفاد   –مقدمة من منصة الباحثين واألكاديميين شهادة مشاركة في المحاضرة العلمية ال •

والموسومة ب " الترجمة كما لم تراها من قبل "والمنعقدة عبر المنصة   وأكاديمية إيفاد

 م.  2022 /23/2تطبيق زووم يوم  - اإللكترونية

شهادة مشاركة في المحاضرة المقدمة من األكاديمية الدولية للسالم والدفاع عن حقوق  •

منصة التيليجرام بعنوان " آلية حماية األطفال من العنف األسري" المنعقدة   اإلنسان على

 م.  2022  /23/2يوم 
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إيفاد   –شهادة مشاركة في المحاضرة العلمية المقدمة من منصة الباحثين واألكاديميين  •

 وأكاديمية إيفاد والموسومة ب " اختيار العينات البحثية "والمنعقدة عبر المنصة اإللكترونية

 م.  2022 /24/2تطبيق زووم يوم  -

شهادة مشاركة في المحاضرة المقدمة من األكاديمية الدولية للسالم والدفاع عن حقوق  •

" المنعقدة  2اإلنسان على منصة التيليجرام بعنوان " الذكاء الوجداني في اإلعجاز العلمي  

 م.  2022  /24/2يوم 

األكاديمية الدولية للسالم والدفاع عن حقوق شهادة مشاركة في المحاضرة المقدمة من  •

 م.  2022  /24/2اإلنسان على منصة التيليجرام بعنوان " إعداد القادة " المنعقدة يوم  

إيفاد   –شهادة مشاركة في المحاضرة العلمية المقدمة من منصة الباحثين واألكاديميين  •

واإلشراف التربوي على   وأكاديمية إيفاد والموسومة ب " اإلشراف العلمي على الرسائل

  /25/2تطبيق زووم يوم   - المبادئ والوسائل "والمنعقدة عبر المنصة اإللكترونية –التعليم 

 م.  2022

برقم  إيفاد العلمية المرخصة   من مؤسسةشهادة مشاركة في المحاضرة العلمية المقدمة  •

من   260المنهجي البحثي التجريبي في اآلية  " اإلعجاز ( والموسومة ب 4651291105)

 م.  2022  /23/4تطبيق زووم يوم   -  سورة البقرة "والمنعقدة عبر المنصة اإللكترونية

     والرسائل:األبحاث المنشورة -سابعاً        

 المؤتمرات العلمية: -أ

اللجنة الشعبية العامة للتعليم  المؤتمر العلمي حول البُعد التربوي للعملية التعليمية بالتعاون مع   •

                م بقاعة فندق المهاري بطرابلس.7/8/2010والبحث العلمي سابقا  يوم 

تحديات الواقع ورؤى التطوير( المنعقد تحت )المؤتمر العلمي األول حول جودة التعليم في ليبيا   •

- 22جامعة طرابلس خالل الفترة من    -راف قسم معلم فصل بكلية التربية قصر بن غشير شإ

                   م.5/2012 /24

الحرية،  • ويُجسد  اإلنسان،  يبني  )تعليم  والتعليم  التربية  حول  الوطني  طرابلس  مؤتمر 

                    م بقاعة نقابة المعلمين طرابلس.30/5/2012-29والديمقراطية( المنعقد خالل الفترة من 

خالل الفترة من   دالتعليم بين تحديات الواقع ورؤى التطوير( المنعق)ليم  المؤتمر الوطني للتع •

                       طرابلس. –م بمجمع ذات العماد 15-17/9/2012

أجل إعداد معلمين مؤهلين علميا  وتربويا ( المنعقد خالل الفترة من    )منالمؤتمر العلمي األول    •

                                    م بكلية التربية تيجي جامعة الجبل الغربي.11-12/3/2017

إلى   • التخطيط  من  الليبية  الجامعات  في  الدراسية  )المقررات  الثاني  الدولي  العلمي  المؤتمر 

م بكلية التربية جامعة 29/4/2019-28د يومي األحد واالثنين الموافق  االستراتيجيات( المنعق

 نالوت.

ليبيا نحو  • في  )التعليم  التدريس  للمناهج واستراتيجيات  الليبية  للجمعية  العلمي األول  المؤتمر 

 م بمجمع ذات العماد قاعة المؤتمرات.7/2021-6/1- 30رؤية جديدة( المنعقد يومي 
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العلمي   • لكليةالمؤتمر  لكليات  )حول  التربية قصر بن غشير  الثاني  التربوي  التحول  متطلبات 

يومي    دتغيير المنعق  -معرفة  -كتكنولوجيا المعرفة( تحت شعار إدراالتربية في ظل تحديات  

 طرابلس.م بجامعة 2021 /أغسطس 25-26

 البحوث العلمية المنشورة:   -ب

ة لمعلمي مرحلة التعليم األساسي في ليبيا" دراسة نظرية، بحث بعنوان" تطوير التنمية المهني •

وتنمية  العلمية  لالستشارات  العربية  المؤسسة  االجتماعية،  للعلوم  العربية  المجلة  القاهرة، 

 م.2014يناير  الخامس، الموارد البشرية، العدد 

العالمية المعاصرة" مستقبلية لتطوير المعلم مهنيا  في ضوء االتجاهات    ةرؤي"بعنوان  بحث   •

وتنمية  العلمية  لالستشارات  العربية  المؤسسة  التربية،  عالم  مجلة  القاهرة،  نظرية،  دراسة 

 م.2014الموارد البشرية، العدد الخامس واالربعون، يناير

الطال • إعداد  في  العملية  التربية  برنامج  دور  بعنوان"  بن بحث  قصر  التربية  بكلية  المعلم  ب 

الجمعية الليبية للمناهج واستراتيجيات التدريس،   غشير" دراسة ميدانية، مجلة علوم التربية، 

 م.2017العدد األول، يونيو

النمو المهني ألعضاء هيئة التدريس بكليات التربية جامعة طرابلس من   عبحث بعنوان "واق •

 م.2017تربية جامعة بني وليد، العدد السابع، يونيو وجهة نظرهم" دراسة ميدانية، كلية ال

التربوي ودوره في تطوير األداء المهني لمعلمي مرحلة التعليم الثانوي    فبحث بعنوان "اإلشرا •

للمناهج  الليبية  الجمعية  التربية،  علوم  مجلة  ميدانية،  دراسة  المعلمين"  نظر  وجهة  من 

 م.2021واستراتيجيات التدريس، العدد السادس، مارس 

بعنوان "صعوبا • الليب  تبحث  الجامعات  في  اإللكتروني  التعليم  ية كما يراها أعضاء  توظيف 

بجامعة  التربية  كليات  مجلة  دراسة ميدانية،  جامعة طرابلس"  التربية  بكليات  التدريس  هيئة 

 م.  2021الزاوية، العدد الواحد والعشرون، أبريل 

يري مرحلة التعليم األساسي بمنطقة طرابلس في ضوء  بحث بعنوان" تطوير التنمية المهنية لمد •

ة ميدانية، مجلة القرطاس، مؤسسة األندلس للثقافة، العدد الثالث االتجاهات المعاصرة" دراس

 م.2021عشر، أبريل 

           

   اللجان:وعضوية  الثقافية واالجتماعية والعلمية المناشط  -ثامناً 

عضو اللجنة العلمية لدراسة مقترح توحيد البرنامج التعليمي باألقسام العلمية بكليات التربية  •

 م.2010الجامعات الليبية على مستوى 

ثون الذي أقامه البورد األلماني عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي الدولي الثاني والثال •

للتدريب واالستشارات، ومنظمة االعتماد الدولي، ومؤسسة العراقة للثقافة والتنمية، ومركز 

                                 راق.م بالع2019التنمية للدراسات والتدريب والمنعقد في بغداد السالم 

عضو هيئة تحرير في مجلة إشراقات تنموية الصادرة عن مركز التنمية للدراسات والتدريب  •

 م.2019في دار الكتب والوثائق ببغداد السالم بالعراق 
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عضو اللجنة العلمية لدراسة مقترح توحيد البرنامج التعليمي باألقسام العلمية بكليات التربية  •

 م.2019امعة طرابلس ج

 عضو الجمعية الليبية للمناهج واستراتيجيات التدريس طرابلس ليبيا.  •

 عضو اللجنة العلمية بقسم رياض األطفال بكلية التربية جامعة طرابلس. •

 عضو المنظمة الدولية للثقافة والرياضة العمالية بطرابلس ليبيا. •

 بلندن.عضو اتحاد األكاديميين والعلماء العرب  •

 عضو المكتب التنفيذي التحاد نقابات المدربين العرب عن دولة ليبيا.  •

 بالقاهرة. وعلوم الرياضة  البدنيةعضو الجمعية المصرية للتربية  •

 عضو مجلس إدارة االتحاد العربي للثقافة واإلبداع باليمن. •

 عضو االتحاد العربي للثقافة واإلبداع عن دولة ليبيا. •

 ركز العربي للتدريب والتنمية البشرية بالقاهرة.عضو مدرب معتمد بالم •

 عضو مستشار تدريب معتمد بالمركز العربي للتدريب والتنمية البشرية بالقاهرة.  •

 عضو المنتدى العالمي لسفراء السالم. •

 عضو أكاديمية سفراء الثقافة العربية. •

 عضو المنتدى الوطني للسالم والمحبة. •

 الدولية.عضو أكاديمية إرادة  •

متطلبات التحول التربوي لكليات التربية في ظل )الثاني عضو اللجنة العلمية للمؤتمر العلمي  •

بالتعاون مع  ، تحديات تكنولوجيا المعرفة( لكلية التربية قصر بن غشير جامعة طرابلس

م 2021/اغسطس / 26-25خالل الفترة  والتدريب، والمنعقدمركز البحوث واالستشارات 

 بكلية التربية قصر بن غشير.

متطلبات التحول التربوي لكليات التربية )عضو لجنة صياغة توصيات المؤتمر العلمي الثاني  •

في ظل تحديات تكنولوجيا المعرفة( لكلية التربية قصر بن غشير جامعة طرابلس، بالتعاون  

  / 26-25لفترة مع مركز البحوث واالستشارات والتدريب، والمنعقد خالل ا

 م بكلية التربية قصر بن غشير.2021/اغسطس

متطلبات التحول التربوي لكليات  )عضو مقرر في جلسات اليوم األول للمؤتمر العلمي الثاني  •

التربية في ظل تحديات تكنولوجيا المعرفة( لكلية التربية قصر بن غشير جامعة طرابلس، 

  / 26-25دريب، والمنعقد خالل الفترة بالتعاون مع مركز البحوث واالستشارات والت

 م بكلية التربية قصر بن غشير.2021/اغسطس

 م. 2021العربيةعضو المكتب الفني بأكاديمية سفراء الثقافة  •

 م. 2021عضو منصة التطوير الذاتي  •

 م.2021المتحدة  متطوعي األمم IOUN) (ايون عضو منظمة •

الدولية للدفاع عن حقوق الطفل والمرأة  تكليف بمنصب مدير عام اإلدارة من المؤسسة  •

 م. 8/6/2021بتاريخ 

 م. 2021برانا الدولية   ةعضو أكاديمي •
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 م. 2021عضو أكاديمية سفراء المحبة والسالم  •

 م. 2021المصالحات الدولية   ةعضو مستشار لجن •

 م. 2021عضو االتحاد العالمي للثقافة والسالم والفنون  •

 م. 2021األردنية للسالم وحقوق اإلنسان عضو األكاديمية العربية  •

 م.2021عضو أكاديمية الثقافات العالمية والسالم بألمانيا   •

 م. 2021والسالم عضو الساحة الدولية والعالمية للفنون والثقافة  •

 م. 2021عضو أكاديمية الحرية والسالم وحقوق اإلنسان باليمن   •

 م. 2021عضو األكاديمية العالمية للسالم والتنمية  •

)دور    ضو اللجنة العلمية للمؤتمر الهندسي الثالث لنقابة المهن الهندسية بالزاويةع •

بناء(   –تنمية    – )تكنولوجيافي التنمية المستدامة وبناء الدولة( تحت شعار التكنولوجيا 

 الزاوية. م بمدينة 15/12/2021- 14والمنعقد يومي 

 م. 2022إيفاد(   –عضو معتمد في )منصة الباحثين واألكاديميين   •

 م. 2022عضو المنظمة الدولية لسفراء السالم والعلوم اإلنسانية وكياناتها   •

 م.2022 عضو أكاديمية واحة المجتمع الثقافية واالجتماعية •

 م. 2022عضو أكاديمية السفير الدولية للسالم والثقافة والتنمية   •

واالستشارات اإلدارية والمالية  عضو أكاديمية فخامة اإلبداع والتميز لتنمية البشرية   •

 م. 2022

 م. 2022عضو مؤسسة النيل العالمية للسالم وحقوق اإلنسان  •

  ً  عليها:  ةالشهادات التقديرية الحاصل  -تاسعا

                                             

للثقافة والتنمية وسام اإلبداع العلمي من قِبل اللجنة العلمية المشتركة بين مؤسسة العراقة  •

العراقية والبورد األلماني للتدريب واالستشارات لتكريم أبرز الشخصيات العلمية في الشرق  

 م.2019 (واالبداعي ياألوسط على وفق معايير )المنجز العلم

 م.2020شهادة شرفية عُليا من أكاديمية سفراء الثقافة العربية  •

 م.2020م والمحبة شهادة فخرية عُليا من المنتدى الوطني للسال •

 م.2020شهادة فخرية عُليا من أكاديمية المنارة للتدريب  •

 م. 2020للسالم والمحبة   شهادة تقديرية من المنتدى الوطني  •

 م. 2020شهادة مشاركة من منظمة شباب اليمن الدولية  •

 م. 2020شهادة مشاركة من األكاديمية العالمية لتميز اإلنسان  •

 م.2020صية فاعلة في العمل اإلنساني واالجتماعي لعام شهادة كأس التميز ألفضل شخ •

 م. 2020شهادة مشاركة من المنتدى األدبي العالمي للسالم وحقوق اإلنسان  •

 من المجلس الدولي للسالم والدفاع عن حقوق اإلنسان.  (م2020شهادة شخصية العام ) •
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 م. 2020سانشهادة فخرية عُليا من المجلس الدولي للسالم والدفاع عن حقوق اإلن  •

شهادة فخرية عُليا من المجلس الدولي والدفاع عن حقوق اإلنسان، ومنبر سفراء السالم  •

والمصالحات والتضامن بين شعوب العالم المتطوعين االحرار في خدمة المجتمع واإلنسانية، 

 وأكاديمية سفراء الثقافة العربية، واالتحاد الدولي للدفاع عن حقوق اإلنسان العربي وأطفال

، والشبكة الدولية دول النزاع المسلح، واالتحاد العام لحقوق الفنانين واإلعالميين والصحفيين

   م.2021للصحافة والفن 

 م.2021شهادة شرفية عُليا من مجلس السالم العادل واإلنسانية  •

وأكاديمية  اإلنسان، شهادة الدكتوراه الفخرية من المجلس الدولي للسالم والدفاع عن حقوق  •

     م.2021انتصار أكتوبر للثقافة والتدريب والبحث العلمي 

األمم   يشهادة فخرية عُليا من مجلس السالم العادل واإلنسانية والمنظمة الدولية لمتطوع •

 م.2021المتحدة 

الدكتوراه الفخرية من أكاديمية سفراء الثقافة وأكاديمية انتصار أكتوبر للثقافة والتدريب شهادة  •

  م.2021والبحث العلمي 

 م. 2021شهادة شرفية ع ليا من أكاديمية سفراء الثقافة العربية، ومملكة الياسمين األدبية   •

مية سفراء الثقافة  شهادة فخرية من أكاديمية صدى سوريا للثقافة والمحبة والسالم، وأكادي •

 م. 2021العربية  

درع الشجاعة األردني من األمين العام التحاد العربي القبائل في البالد العربية المملكة   •

 .م2021الهاشمية  األردنية 

 م. 2021شهادة فخرية من رواد السالم العالمي لألمم المتحدة   •

 م. 2021والمحبة والسالم شهادة شكر وتقدير من أكاديمية صدى سوري للثقافة  •

 م. 2021شهادة اإلبداع والتميز من المنتدى الدولي للسالم والمحبة  •

 م. 2021الثقافة العربية   أكاديمية سفراءشهادة شرفية ع ليا من  •

مارس  /8شهادة فخرية من أكاديمية سفراء الثقافة العربية بتكريم المرأة بيومها العالمي  •

 م. 2021

 م. 24/5/2021المتحدة  األمم متطوعي IOUN) (يونا لمنظمةشهادة االنتماء  •

 م. 2021شهادة تقدير للسفيرة العالمية من أكاديمية السالم العالمي   •

 م. 2021شهادة فخرية ع ليا من مجلة فخر العرب للشعر والنقد واألدب  •

العالقات العامة في الشرق األوسط وآسيا لمتطوعي األمم   من مديرشهادة دكتوراه فخرية  •

ومدير فرع العراق   ، ورئيس المؤسسة الدولية للدفاع عن حقوق الطفل والمرأة  ، المتحدة

 م. 2021التابع لمنظمة الشعوب المتحدة في جنيف  

م الدولية لمتطوعي األم للسالم، ومنظمةشهادة دكتوراه فخرية من منظمة المنارة العالمية  •

 م. 2021المتحدة 

وسام شرفي عالي المستوى دولي من أكاديمية نهرين من بالد الرافدين لسفراء السالم  •

 م. 2021والعلوم اإلنسانية  
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 م. 2021شهادة شرفية من أكاديمية السفير الدولية للسالم والثقافة والتنمية   •

 م. 2021والثقافة والتنمية  شهادة الصداقة العالمية من أكاديمية السفير الدولية للسالم  •

 م. 2021شهادة شرفية مشتركة المجلس السالم العادل واإلنسانية   •

أكاديمية  -أكاديمية سفراء المحبة والسالم)للسالم باعي شهادة دكتوراه فخرية من التجمع الس   •

االتحاد الدولي للدفاع عن  -أكاديمية الحرية والسالم وحقوق اإلنسان - للتنمية اليونسيف

مؤسسة يوسف   –أكاديمية مملكة السالم الدولية  -لجنة المصالحات الدولية -اإلنسانحقوق 

 م.  2021العالمية لحقوق اإلنسان(  

 م. 2021الوسام الذهبي للسالم من اتحاد السالم للقبائل العربية بجمهورية مصر العربية   •

 م. 2021شهادة شرفية ع ليا من ملتقى همس الفنون  •

كة من أكاديمية بصمة قلم الثقافية والمؤسسة الدولية للدفاع عن شهادة شرفية ع ليا مشتر •

 م. 2021حقوق الطفل والمرأة  

 م. 2021شهادة شكر وتقدير من األكاديمية الدولية لخبراء السالم والتنمية   •

 م. 2021وحقوق اإلنسان الدولية شهادة شرفية ع ليا من أكاديمية د عاة السالم  •

ف الثالثي المشترك )األكاديمية العربية األردنية للسالم  شهادة دكتوراه فخرية من االئتال •

ملتقي استراحة شعراء   -وملتقى سبائك الذهب للشعر والثقافة واألدب  -وحقوق اإلنسان

 م. 2021 (العرب 

 م. 2021درع سفراء السالم من األكاديمية الدولية لخبراء السالم والتنمية   •

أكاديمية سوريتي هويتي والمؤسسة الدولية للدفاع عن حقوق  شهادة شرفية ع ليا مشتركة من  •

 م. 2021الطفل والمرأة 

شهادة دكتوراه فخرية مشتركة من نقابة السادة األشراف بالبصرة العراق وجمعية أرابيسك   •

 م. 2021للفنون والسالم  

  - سالمشهادة دكتوراه فخرية من االئتالف الخماسي للسالم )األكاديمية العلمية للتنمية وال •

األكاديمية العلمية لتحسين الخطوط   - الدولية للسالم والدفاع عن حقوق اإلنسان ةاألكاديمي

أكاديمية سفراء السالم  -منتدى حر األلوان للثقافة ولفنون والسالم -والرسم واألشغال اليدوية 

 م. 2021والمحبة(  

 م. 2021ثقافة والتنمية  أكاديمية السفير الدولية للسالم والشهادة شرفية رفيعة المستوى من  •

   م.2021شهادة فخرية ع ليا من منظمة الشباب العربي للتدريب والتأهيل  •

واإلتحاد العربي  شهادة دكتوراه فخرية مشتركة من األكاديمية الدولية لخبراء السالم والتنمية  •

 م.2021للقبائل في البالد العربية 

 م.2021لخبراء السالم والتنمية شهادة شرفية عُليا من األكاديمية الدولية  •

 م.2021السالم والتنمية  ءدرع األكاديمية الذهبي من األكاديمية الدولية لخبرا •

شهادة دكتوراه فخرية مشتركة من األكاديمية الدولية للسالم والدفاع عن حقوق اإلنسان   •

 م.2021واألكاديمية الدولية لخبراء السالم والتنمية 

 م. 2021يمية العالمية للسالم والتنمية فياء من األكادودرع األ •



24 
 

 م. 2021شهادة فخرية ع ليا من أكاديمية المشرق الثقافي للسالم   •

 م. 2021ليا من أكاديمية سفراء السالم والمحبة شهادة شرفية ع   •

 م. 2021شهادة شرفية ع ليا من األكاديمية الدولية لخبراء السالم والتنمية  •

 م. 2021أكاديمية الحرية ولسالم وحقوق اإلنسان شهادة دكتوراه فخرية ع ليا من  •

 م.2021العالمية للسالم والتنمية   ةوسام اإلبداع من األكاديمي •

 م. 2021شهادة شكر وتقدير من األكاديمية الدولية للسالم والدفاع عن حقوق اإلنسان  •

 م. 2021والسالم شهادة شرفية ع ليا من جمعية أرابسك للفنون  •

 م. 2021أكاديمية نبض للثقافة والفنون  شهادة شرفية ع ليا من •

 م. 2021للثقافة والفنون العالمية  ه شهادة اإلنسانية من مؤسسة عكبر •

شهادة دكتوراه فخرية مشتركة من مجلة الثقافة والسالم اإللكترونية ومنظمة الشعوب   •

 م. 2021المتحدة الدولية مقرها جنيف / مكتب العراق 

 م. 2021ة همسات وخواطر للمثقفين العرب شهادة الماسة الذهبية من أكاديمي •

 م. 2021شهادة سفراء اإلنسانية والسالم من األكاديمية العالمية للسالم والتنمية   •

 م. 2021درع السالم من أكاديمية السفير الدولية للسالم والثقافة والتنمية  •

 م. 2021شهادة شكر وتقدير من أكاديمية واحة المجتمع ثقفية دينية اجتماعية  •

لسنة   20140دة دكتوراه فخرية من المنتدى الدولي للسالم والمسجل تحت رقم شها •

 م. 2021من جامعة الدول العربية  2091

 م. 2021شهادة شرفية ع ليا من مؤسسة عكبره للثقافة والفنون العالمية   •

 م. 2021درع الثقافة العربية من ملتقى سبائك الذهب للشعر والثقافة واألدب  •

 م. 2021سالم من أكاديمية السفير الدولية للسالم والثقافة والتنمية  شهادة سفير  •

 م. 2021شكر وتقدير من أكاديمية السفير الدولية للسالم والثقافة ولتنمية شهادة  •

 م. 2021شهادة دكتوراه فخرية من أكاديمية السفير الدولية للسالم والثقافة ولتنمية   •

والثقافة، وأكاديمية   ملدولية للشباب الرائع للتعليشهادة دكتوراه فخرية مشتركة من المنظمة ا •

 م. 2021نبراس السالم العالمي، ومنظمة المنارة العالمية لسفراء السالم 

شهادة شكر وتقدير ووسام من الدرجة األولى مشتركة من مجلة فرسان الكلمة للشعر   •

 م. 2021واألدب اإللكترونية، والمنظمة الدولية لمتطوعي األمم المتحدة 

 م. 2021شهادة دكتوراه فخرية من أكاديمية الهزار للشعر واألدب العربي  •

وسام شكر وتقدير من اتحاد السالم للقبائل العربية في البالد العربية بجمهورية مصر   •

 م. 2021العربية  

شهادة دكتوراه فخرية مشتركة من األكاديمية الدولية للسالم والدفاع عن حقوق اإلنسان،   •

 م. 2021أرابسك للفنون والثقافة والسالم وجمعية 

شهادة دكتوراه فخرية مشتركة من مجلة الثقافة والسالم اإللكترونية، ومنتدى السالم لثقافة  •

 م. 2021الشعوب  
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 م. 2021درع اإلبداع الثقافي من أكاديمية السفير الدولية للسالم والثقافة والتنمية  •

 م. 2021السالم والتنمية  وسام التميز من األكاديمية الدولية لخبراء  •

 م. 2021شهادة دكتوراه فخرية من أكاديمية همسات وخواطر للمثقفين العرب   •

 م.2021شهادة شرفية ع ليا من ملتقى همس الفنون الدولي   •

قي الحضور والتميز من اتحاد أريج للسالم واإلنسانية  •  م. 2021شهادة ر 

 م. 2021قد واألدب شهادة دكتوراه فخرية من مجلة فخر العرب للشعر والن  •

 م. 2021شهادة النوايا الحسنة من أكاديمية سفراء المحبة والسالم   •

 م. 2021درع التميز من أكاديمية السلوى للتسويق والتدريب واالستشارات  •

 م. 2021وسام السالم واإلنسانية من اتحاد أريج للسالم واإلنسانية  •

 م. 2021فة العربية  شهادة سفير الثقافة العربية من أكاديمية سفراء الثقا •

 م. 2021درع السالم العالمي لمجلة نور الشمس  •

 م. 2021وسام التطوع العالمي من المنظمة الدولية لمتطوعي األمم المتحدة  •

 م.  2021شهادة شرفية ع ليا من المنظمة الدولية لمتطوعي األمم المتحدة  •

ة البشرية المستدامة،  شهادة شرفية ع ليا مشتركة من األكاديمية الدولية للسالم والتنمي •

 م. 2021والمنظمة الدولية لمتطوعي األمم المتحدة 

درع الحكمة اليمانية مقدم من األمانة العامة التحاد السالم للقبائل العربية بالجمهورية اليمنية   •

 م. 2021

 م. 2021مجمع الفنون للثقافة والسالم تاج التميز واإلبداع من  •

 م. 2021أكاديمية نبراس السالم العالمي شهادة دكتوراه فخرية من  •

 م. 2021رائدة السالم من األكاديمية الدولية للسالم والدفاع عن حقوق اإلنسان  •

 م. 2021شهادة شرفيه ع ليا مشتركة من أكاديمية السالم األردنية، وتجمع السفراء العرب  •

 م. 2021شهادة شرفية من منظمة الشباب العربي للتدريب والتأهيل  •

 م. 2021دكتوراه هاشمية من نقابة السادة األشراف في البصرة شهادة  •

 م. 2021شهادة دكتوراه فخرية من اإلتحاد العالمي للثقافة والسالم والفنون   •

 م. 2021شهادة فخرية ع ليا من المنظمة الدولية لمتطوعي األمم المتحدة  •

األفريقي  ، والمنتدى شهادة شكر وتقدير مشتركة من المنظمة الدولية لمتطوعي األمم المتحدة •

 م.2021لعلماء الدولي ل

شهادة تفوق مشتركة من أكاديمية صدى سوريا الحب والسالم، والمنظمة الدولية لمتطوعي   •

 م.2021األمم المتحدة 

شهادة فخرية ع ليا مشتركة من أكاديمية المنارة للتدريب والتطوير، والمنظمة الدولية   •

 م. 2021لمتطوعي األمم المتحدة 

  المستدامة، شهادة فخرية ع ليا مشتركة من األكاديمية الدولية للسالم والتنمية البشرية  •

 م.2021لمتطوعي األمم المتحدة ) IOUN)الدولية والمنظمة 
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فخرية ع ليا مشتركة من المنظمة الدولية المتحدة، والمنظمة الدولية لمتطوعي األمم شهادة  •

 م. 2021المتحدة 

 م. 2021لمنظمة الدولية لمتطوعي األمم المتحدة شهادة فخرية ع ليا من ا •

 م. 2021شهادة دكتوراه فخرية من أكاديمية الحرية والسالم وحقوق اإلنسان  •

مؤسسة من   16شهادة دكتوراه فخرية من تجمع االئتالف الدولي بالتعاون المشترك مع   •

لسالم، والفنون  األكاديميات، والمنظمات، والمنتديات الدولية في حقوق اإلنسان، وسفراء ا

 م. 5/9/2021التشكيلية  

 م. 2021لمتطوعي األمم المتحدة IOUN) )شهادة شكر وتقدير من المنظمة الدولية   •

وسام من الدرجة األولى للمتطوعين في العالم من المنتدى األفريقي الدولي للعلماء والمنظمة   •

 م. 2021لمتطوعي األمم المتحدة  IOUN) الدولية )

 م. 2021لمتطوعي األمم المتحدة IOUN)  من المنظمة الدولية )شهادة فخرية ع ليا  •

جريدة البيان العالمية بمصر والمنظمة  شهادة شكر وتقدير ووسام من الدرجة األولى من    •

 م. 2021لمتطوعي األمم المتحدة   IOUN) الدولية )

المصالحات الدولية  شهادة الدكتوراه الفخرية من أكاديمية سفراء المحبة والسالم، ولجنة    •

 م. 2021

 م. 2021والتنمية  سفيرة السالم من أكاديمية السفير الدولية للسالم والثقافة   •

نيو  إنشاء مملكة شهادة تقدير من مملكة أتالنتس الجديدة من المملكة المتحدة في دعم  •

 م.     30/8/2021أتالنتس 

  تأسيس مملكة نيو في دعم شهادة تقدير من مملكة أتالنتس الجديدة من المملكة المتحدة  •

 م.     1/9/2021أتالنتس 

 م. 12/9/2021شهادة دكتوراه فخرية من مملكة أتالنتس الجديدة من المملكة المتحدة  •

 م. 12/9/2021درع السالم من مملكة أتالنتس الجديدة من المملكة المتحدة  •

لمتطوعي األمم   IOUN)) والمنظمة الدولية  ، شهادة فخرية ع ليا من المنظمة الدولية المتحدة •

 م. 2021المتحدة 

وأكاديمية سفراء الثقافة    ، شهادة دكتوراه فخرية من المؤسسة الدولية للدفاع عن حقوق المرأة •

 م. 2021العربية  

 م. 2012شهادة شكر وتقدير من الساحة الدولية العالمية للفنون والثقافة والسالم  •

 م. 2021اديمية سفراء المحبة والسالم  شهادة النوايا الحسنة من أك  •

 م.2021فخرية معتمدة دولياً من أكاديمية اإلصالح للتنمية والسالم العالمي  شهادة دكتوراه  •

شهادة دكتوراه فخرية مشتركة من مجلة الثقافة والسالم اإللكترونية، ومنظمة الشعوب   •

 م. 2021مكتب العراق  /المتحدة الدولية مقرها جنيف 

 م. 2021من أكاديمية نِبراس السالم العالمي  درع اإلبداع •
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شهادة شكر وتقدير من أكاديمية السفير الدولية للسالم والثقافة والتنمية، والمنظمة الدولية   •

   م.2021لمتطوعي األمم المتحدة، ومنظمة رسل الخير والسالم الدولية 

 م. 2021مم المتحدة  شهادة محبي التطوع والسالم العالمي من المنظمة الدولية لمتطوعي األ •

شهادة صناع الثقافة والسالم من أكاديمية السفير الدولية للسالم والثقافة والتنمية، والمنظمة   •

 م.2021الدولية لمتطوعي األمم المتحدة  

 م. 2021شهادة سفير المحبة والعطاء من أكاديمية صدى سوريا للثقافة  •

 م. 2021اإللكترونية شهادة دكتوراه فخرية من أكاديمية سفراء المحبة والسالم  •

شهادة شرفية ع ليا من المنظمة الدولية لمتطوعي األمم المتحدة، وأكاديمية السفير الدولية   •

 م. 2021للسالم والثقافة والتنمية  

مة الدولية لمتطوعي  شهادة شكر وتقدير من أكاديمية األمين للثقافة والمحبة والسالم، والمنظ •

 م.2021األمم المتحدة 

 م. 2021شهادة شكر وتقدير من األكاديمية العالمية للسالم والتنمية  •

 م. 2021شهادة فخرية ع ليا من المنظمة الدولية لمتطوعي األمم المتحدة  •

 م. 2021شهادة نجمة السالم العالمي من أكاديمية سفراء السالم الدولية  •

 م. 2021ن مؤسسة يوسف العالمية للسالم وحقوق اإلنسان  شهادة دكتوراه فخرية م •

 م. 2021شهادة شكر وتقدير من اتحاد السالم للقبائل العربية، ومؤسسة زرع السالم   •

 م. 2021شهادة اوسكار السالم من مجلة فرسان الكلمة للشعر واألدب الدولية  •

جل اإلنسان واألوطان  شهادة سفيرة سالم مشتركة من المنظمة العالمية لألمل والسالم من أ •

 م.2021بمصر، واإلتحاد الدولي للثقافة والمحبة والسالم 

شهادة سفراء السالم الدولية من أكاديمية نهرين من بالد الرافدين، والمؤسسة الدولية للدفاع  •

 م. 2021عن حقوق الطفل والمرأة المسجلة دولياً في األمم المتحدة 

 م. 2021اإلنسانية  زيتون للقيم شهادة شرفية ع ليا من منظمة أغصان ال  •

 . م 2021 للتنمية االجتماعيةجمعية الصبي المجاهد  ع ليا منشرفية  شهادة دكتوراه •

الساحة الدولية والعالمية للفنون والثقافة  للمرأة( منالعالمي  اليوم)ع ليا شهادة فخرية  •

 م. 2021والسالم 

شهادة دكتوراه فخرية من المنتدى األفريقي الدولي للعلماء، والمنظمة الدولية لمتطوعي   •

 م.2021المتحدة األمم 

 م. 2021شهادة كأس التميز من األكاديمية العالمية للسالم والتنمية والثقافة  •

شهادة شكر وتقدير من شبكة سفراء السالم حول العالم بالمشاركة مع أكاديمية البدراني   •

 م. 2021دولية للثقافة والسالم العالمي ال

 م. 2021شهادة شكر وتقدير من أكاديمية السلوى للتسويق والتدريب واالستشارات  •

شهادة شرفية ع ليا من اكاديمية السلوى للتسويق والتدريب واالستشارات بالتعاون مع جمعية   •

 م. 2021  للتنمية االجتماعيةالصبي المجاهد 
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والتنمية، وأكاديمية  ة من أكاديمية السفير الدولية للسالم والثقافة شهادة شرفية ع ليا مشترك •

 م. 2021كحل العين 

 م. 2021شهادة شكر وتقدير من جمعية الصبي المجاهد للتنمية االجتماعية  •

 م. 2021شهادة دكتوراه فخرية من المجلس الدولي للسالم والدفاع عن حقوق اإلنسان  •

 م. 2021لدولية للثقافة والفنون  شهادة فخرية ع ليا من األكاديمية ا •

 م. 2021شهادة سفيرة السالم من جمعية الصبي المجاهد للتنمية االجتماعية  •

جمعية الصبي المجاهد للتنمية االجتماعية   م من2021لسنة   شهادة سفير جبر الخواطر  •

 م.2011لسنة   8323برقم المشهرة 

اع، وفريق بكرة أحلي لرعاية  وسام التميز اإلبداعي من التجمع العربي للثقافة واإلبد •

 م. 2021المواهب  

 م. 2021شهادة شرفية ع ليا من أكاديمية السلوى للتسويق والتدريب واالستشارات  •

 م.2021شهادة شرفية ع ليا من أكاديمية الحافظ للثقافة والسالم واآلداب والفنون   •

ولية لمتطوعي  شهادة شكر وتقدير مشترك من ملتقى سفراء السالم الدولي، والمنظمة الد •

 م.2021األمم المتحدة 

شهادة شكر وتقدير مشترك من النورس للثقافة والسالم في العالم، والمنظمة الدولية   •

 م. 2021لمتطوعي األمم المتحدة 

 م. 2021الدولية  شهادة رمز السالم من مجلة فرسان الكلمة للشعر واألدب  •

   10/ 5لتنمية بمناسبة عيد المعلمشهادة فخرية ع ليا من األكاديمية العالمية للسالم وا •

 م  .   /2021

شهادة سفير العلم من أكاديمية اليونسيف للتنمية وذوي القدرات الخاصة بمناسبة عيد المعلم   •

 م  /2021   5/10

 م.2021من ملتقى سفراء سيدات العالم للمحبة والسالم شهادة سفير االنتماء  •

 م. 2021العالمي للدبلوماسية الشعبية  شهادة دكتوراه فخرية من اتحاد السالم  •

شهادة شكر وتقدير مشتركة من سفراء السالم في العالم معتمدة من مجلة نور الشمس تونس   •

 م. 2021

 م. 2021شهادة دكتوراه من ملتقى سيدات األلم للمحبة والسالم   •

 م. 2021شهادة دكتوراه فخرية من جامعة شبه الجزيرة العربية لصنع السالم   •

 م. 2021وامتنان من األكاديمية العالمية للسالم والتنمية   شهادة شكر •

شهادة شكر وتقدير من الجامعة الدولية لإلبداع والعلوم اإلنسانية والسالم بين الشعوب   •

 م. 10/10/2021بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية  

 م.2021االجتماعية المجاهد للتنمية  شهادة دكتوراه فخرية من جمعية الصبي  •

بالتعاون مع المنظمة الدولية لمتطوعي    ( JBT شهادة شكر وتقدير من أكاديمية كن راقياً ) •

 م. 2021(     IOUNاألمم المتحدة) 
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 م. 2021شهادة دكتوراه فخرية من منتدى مسعود الدولي للثقافة والفنون  •

 م. 2021شهادة دكتوراه فخرية من أكاديمية همسات وخواطر للمثقفين العرب   •

 م.2021نور الشمس شهادة شرفية ع ليا مشتركة من مجلة  •

 م. 2021شهادة شرفية ع ليا من مركز رؤيا وفريق كلمة   •

 م.2021درع الـأصالة من المجلس الوطني للمرأة المتميزة  •

 م. 2021(  IOUNشهادة شكر وتقدير من المنظمة الدولية لمتطوعي األمم المتحدة ) •

 م. 2021مجلة نور الشمس شهادة السفير الدولي من  •

 م. 2021درع التميز من اإلتحاد العالمي للتنمية والحرية والسالم   •

م( من أكاديمية الحرية والسالم وحقوق اإلنسان  2021شهادة أفضل شخصية للعام ) •

 م. 2021

العالمي للتنمية واألبحاث  المحور اإلنساني  فخرية لإلنجازات اإلنسانية من شهادة دكتوراه •

 م. 2021

 م. 2021السفير من مجلة نور الشمس الدولية   درع •

السالم والعلوم   الدولية لسفراءمن المنظمة المصرية  الشهادة الذهبية()واإلبداع شهادة التميز  •

 م. 2022براعم ملتقى مواهب  - اإلنسانية 

  SSPدرع التميز واإلبداع من الهيئة اإلدارية الع ليا في المنصة العلمية التطوير الذاتي  •

 م. 2022لى(  األو)

 م. 2022)األولى(  SSPشهادة فخرية ع ليا من المنصة العلمية التطوير الذاتي  •

درع التميز واإلبداع من األكاديمية الدولية للسالم والدفاع عن حقوق اإلنسان ألفضل   •

 م. 2021شخصية لعام 

األولى(  ) SSPشرفية ع ليا من الهيئة الع ليا في المنصة العلمية التطوير الذاتي شهادة  •

 م. 2022

شهادة شرفية ع ليا من المنظمات والمؤسسات الدولية التابعة لألمم المتحدة وجنيف   •

 م. 2022واليونسكو  

 . م2022األولى(  ) SSPدرع التميز من الهيئة الع ليا في المنصة العلمية التطوير الذاتي  •

شهادة دكتوراه فخرية شرفية دولياً مشتركة من المنظمات والمؤسسات الدولية التابعة لألمم   •

 م. UN  2022 ةالمتحدة وجنيف ومنظم

 م. 2022شهادة شكر وتقدير من الجمعية العالمية من أجل السالم  •

األولى(  )  SSPشهادة التميز واإلبداع من الهيئة الع ليا في المنصة العلمية التطوير الذاتي  •

 م. 2022

للتسويق والتدريب واالستشارات بالتعاون مع جمعية   السلوىشهادة شرفية ع ليا من أكاديمية  •

 م. 2022الصبي المجاهد 
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وجمعية روافد  ،االجتماعية شهادة سفير السالم العربي من أكاديمية واحة المجتمع الثقافية •

الهدي التنمية المستدامة،  وجامعة  ،ولجنة المصالحات الدولية ، للتربية والتنمية والتواصل 

وأكاديمية سفراء المحبة والسالم اإللكترونية، ومنتدى سفراء السالم ضد العنف، واتحاد  

 م. 2022السالم العالمي الدبلوماسية الشعبية 

 م. 2022منصة العلمية التطوير الذاتي شهادة فخرية ع ليا من ال •

شهادة شكر وتقدير مشتركة من أكاديمية مكافحة الظلم والعنف في الوطن العربي،   •

 م. 2022وأكاديمية واحة المجتمع الثقافية االجتماعية  

الذات بالتعاون  شهادة دكتوراه فخرية عالمية مشتركة من أكاديمية صناع النجاح وتطوير  •

 م. 2022مع أكاديمية صناع المستقبل للتنمية الذاتية  

 م. 2022شهادة دكتوراه فخرية من منتدى الثقافة والعلوم اإلنسانية  •

لتعاون مع  السالم مشتركة من أكاديمية صناع النجاح وتطوير الذات با سفراءشهادة  •

 م. 2022أكاديمية صناع المستقبل للعلوم وتنمية القدرات  

 م. 2022النجاح وتطوير الذات  ص ناعشهادة شكر وتقدير من أكاديمية   •

الدولية   والمنظمة والتميز، وسام الفكر اإلبداعي مشتركة من معهد كلمة للتنمية والتطوير  •

 م. 2022لمتطوعي األمم المتحدة 

 م. 2022يمية صدى سوريا للثقافة واإلعالم شهادة التميز من أكاد •

 م. 2022شهادة شكر وتقدير من أكاديمية واحة المجتمع الثقافية   •

 م. 2022شهادة شرفية ع ليا من األكاديمية الدولية للسالم والدفاع عن حقق اإلنسان  •

 م. 2022شهادة شكر وتقدير من الجمعية العالمية من أجل السالم  •

 م.2022جامعة الدولية لإلبداع والعلوم اإلنسانية بين الشعوب  درع التميز واإلبداع من ل •

  8323شهادة دكتوراه فخرية من جمعية الصبي المجاهد للتنمية االجتماعية المشهرة برقم)  •

 م. 2022م( 2011لسنة 

  

  

 

 


