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ــ ـ السي ــ رة الذاتيـ ـــ  ةـــــــ

 

 المعلومات الشخصية اوال : 
 

 الصورة الشخصية ال نجم   قب  الل اسماعيل   األخير  عبد القادر  االب  أحمد  األول  االسم 

 العراق  –بغداد   -الكرخ   محل الوالدة 8/7/1962 تاريخ الميالد

 

الحالة 

 الزوجية
 زية , االنكلي   العربية اللغات اوالد 2متزوج / 

 محل العمل عراقية  الجنسية
كلية بغداد   –تدريسي بمرتبة مدرس  

 للعلوم االقتصادية الجامعة االهلية 

 رقم الهاتف

 أرضي
 عنوان السكن 5570709

  50ز /   631م /  الشرطة االولى حي 

 بغداد العراق  52د/

 موبايل

 العراق/

           

07713856470   

 dr_alnajem@yahoo.com البريد االلكتروني 07733552000

(  2075الداودي ) صندوق البريد مسلم  الديانة   
   

   +AB صنف الدم

 

 األكاديمية المؤهالت ثانيا :
 

 أعلى درجة جامعية أكاديمية يحملها ) الدكتوراه (  

 2014 تاريخ منح الشهادة دكتوراه ادارة اعمال  الدرجة

 العراق  –جامعة الموصل  الجامعة كلية االدارة واالقتصاد  الكلية

, جامعة بغداد سابقا االستاذ الدكتور سعد علي حمود العنزي , رئيس قسم ادارة االعمال  المشرف  

عنوان 

 األطروحة

بتوسيط بعض متغيرات االدارة   ريادية االداء االستراتيجي  اخالقيات االدارة واثرها في

 ة االستراتيجي

 ادارة استراتيجية  التخصص
 

 درجة الماجستير 

 1989 تاريخ منح الشهادة ادارة اعمال  ماجستير  الدرجة

 العراق   – بغدادجامعة   الجامعة االدارة واالقتصاد كلية   الكلية

 معاون عميد كلية االدارة واالقتصاد سابقا  –الدكتور عادل حرحوش صالح  المشرف

, دراسة في عينة من وزارات   امل الستراتيجية على صنع واتخاذ القرارات الرشيدةبعض العوأثر   رسالةالعنوان 

 جمهورية العراق 

 سلوك تنظيمي  التخصص
 

 الدرجة الجامعية السابقة 

 1984 تاريخ منح الشهادة بكالوريوس  الدرجة

 العراق   –جامعة بغداد  الجامعة كلية االدارة واالقتصاد  الكلية

  - دراسة تطبيقية في المنشاة العامة للصناعات الجلدية لصالحيات بين الواقع والطموح تفويض ا عنوان البحث

 وزارة الصناعة 
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 العلمية  ثالثا : السيرة 

 

 والتدريس الجامعي   العلميالتاريخ 

 السيرة العلمية: اوال:

لدراسرات الصرباحية و قسرم ددارة األعمرال يري ا ) جامعرة بغرداد( محاضرر يري يليرة اردارة واالقتصراد تدريسي .1

ررلقرا  محاضررات ي 1997ولغاية عام  1989للفترة من عام  المسائية نظرم  ، نظريرات المنظمرة )  مجراالت يررر

 (., ادارة االعمال الدولية , االدارة االستراتيجية  المعلومات اردارية

الدراسرات الصرباحية  ألعمال ييالجامعة المستنصرية( قسم ددارة ا)  محاضر يي يلية اردارة واالقتصاد تدريسي .2

 :مجاالت  يررررلقا  محاضرات ي , 2002ولغاية عام  1998منذ عام 

 (., ادارة االعمال الدولية , االدارة االستراتيجية  نظم المعلومات اردارية ، نظريات المنظمة ) 

صب معاون العميد لشروون , وتسنم من 2009ولغاية عام  2005محاضر يي يلية دجلة الجامعة منذ عام  تدريسي  .3

, ادارة االعمرال  نظريرات المنظمرةمبادى  االدارة , التسروي  ,  الطلبة ييها , والقى محاضرات يي مجال ) 

 (.الدولية ,  ادارة الخطر والتامين 

 ستمر لعدد من الجامعات العراقية.محاضر يي مرايز التعليم الم تدريسي .4

 ي الجامعات والمعاهد العراقية والعربية .ة يشارك يي العديد من الموتمرات العلمي .5

 شارك يي العديد من اللجان التطويرية والمجاميع البحثية يي مجال التطوير ارداري.  .6

 . عضو مشارك يي الجمعية العراقية للتنمية وحقوق ارنسان .7

 . العراقيين عضو جمعية االقتصاديين .8

 البشرية عضو مجلس ادارة الجمعية العراقية للسياسات والتنمية .9

 أنجز العديد من دراسات الجدوى االقتصادية لمشاريع يي القطاع الخاص. .10

 لقياس يفا ة ادا  العاملينتصميم برامج تدريبية متخصصة  .11

 .مصمم برامج تدريبية يي االدارة لعدد من البرامج التدريبية يي دوائر الدولة  .12

 ادر االدارية العليا .ساهم يي تقويم عدد من دراسات الدبلوم يي دورات تدريب الكو .13

 . 2001و  2000للمبدعين لعامي حائز على جائزة الدولة  .14

 2000,2001,2002يائز ببرنامج رعاية الماليات العلمية يي الدولة لثالث سنوات  .15

 
 

 

 التشكرات  

 عام  30مدة الخدمة الوظيفية:  .1

   .خالل عمره الوظيفي يم وتكرير ( يتاب شكر وتقد35)ايثر من  شكرات والتكريمات الوظيفية : الت  .2

 

 البحوث المنشورة واإلشراف والمؤلفات 

، نظم  استراتيجية ة, )ددار بحوث يي مجال العلوم اردارية المختلفة سبعة( 7نشر يي المجالت العلمية الرصينة ) .1

 (. معلومات واتخاذ القرارات

 ( سبعة بحوث يي مجال العلوم اردارية.7: ) البحوث الموثقة .2

 ( ثمانية وعشرون دراسة وتقرير يي مجال العلوم اردارية.28: ) ات الموثقةالدراس .3

 الدارة يقط ا( اثنا عشر مقالة يي مجال اردارة واالقتصاد وتنمية مسارات 12: ) المقاالت المنشورة .4

 اشرف على المئات من بحوث تخرج طلبة المرحلة الرابعة يي الكليات التي حاضر او عمل ييها . .5
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 ابعا : الدورات التدريبية ر

 الدورات التدريبية 

 1992(  MS-dos.    دورة يي علوم الحاسوب )1           

 1993(  98.    دورة يي علوم الحاسوب ) وندور 2           

 1992.    دورة أساسيات استخدام االنترنيت / 3           

 المريز القومي للتخطيط و التطوير ارداري .    دورة القيادات اردارية الوسطي،4           

 1995/  .    دورة ددارة األيراد، جامعة بغداد, األول /امتياز5           

 1999/ .    دورة ددارة األزمات، جامعة النهرين, األول / امتياز6           

 1999.    دورة العالقات العامة، جامعة النهرين / 7           

 2000.    دورة يي التخطيط ارداري، جامعة النهرين / 8           

 1997.    دورة أسلوب المخاطبات اردارية/ 9           

 1998دورة ددارة السكرتارية/   . 10          

 2002.   دورة أعضا  مجالس ددارات الفنادق /11          

رة الفرنسرية شارك بدورتين تاهيليتين يي المريز الثق  .13            )المرحلرة 1998/ 1997ايي الفرنسي لدراسة اللغرر

 األولى والمرحلة الثانية ( بعد حصوله على زمالة دراسية من يرنسا لنيل شهادة الديتوراه .

 .2008جامعة النهرين /  -. دورة الحاسوب 14          

 . 2008جامعة النهرين /  –. دورة طرائ  التدريس 15          

 2014مريز التعليم المستمر  –يلية ابن الرشد  –جامعة بغداد  –. دورة طرائ  التدريس 16          

            

1.  

 

 : المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها   خامسا

 الصفة  الفترة  مكان االنعقاد  عنوان المؤتمر  ت 

الوتمر العلمي   –هيئة المعاهد الفنية  1

 تقنيالثالث لبحوث التعليم ال

 -بغداد معهد االدارة 

 الرصاية

نيسان  14-16

1992 

 منفرد -القا  بحث 

لالتحاد العربي  الموتمر السابع 2

 يةيائية والبتروييمللصناعات الكيميائ

 سوريا  –دمش  

 

26-27 

 2007تموز  

 القا  ورقة عمل

 تطويرية ادارية

 

3 

يلية االداب   –جامعة السلطان قابوس 

 والعلوم االجتماعية

 الموتمر العلمي الدولي االول

 

 مسقط  -سلطنة عمان 

يانون ثاني  2-4

2007 

 

 

 -القا  بحث 

 مشترك

الموتمر الثامن لالتحاد العربي  4

 يةيائية والبتروييميائللصناعات الكيم

 30-29 سوريا   -دمش  

 2008تموز 

 القا  ورقة عمل

 تطويرية ادارية

 

5   

 

ندوة حوارية " النزاهة واالمانة 

يحة الفساد يي رؤية االمام علي ومكا 

 عليه السالم 

 

 

    يربال  المقدسة –بغداد 

  موتمر عقد يي جامعة -

              اهل البيت 

 

 25-4-2016 

 

 ورقة عملالقا  

 ة مشتري

) المنظور الفلسفي  

لالخالقيات ودورها  

يي مكايحة الفساد 

االداري : قرا ة يي 

رسالة امير 

المومنين علي ابن 

ب سالم هللا  ابي طال

عليه الى مالك 

 االشتر (  

االصالح االقتصادي اساس مكايحة  6

 الفساد المالي واالداري

عضو اللجنة  29/4/2017 بغداد

 التحضيرية

عضو اللجنة /يانون االول 28- بغدادالموتمر العلمي االول لكلية الرشيد  7
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العلمية تقييم بحوث   2017/ الجامعة االهلية

 الموتمر

الباحث  –اعداد البحوث العلمية ورشة  8

 االياديمي

 مشارك 29/9/2018 بغداد

ورشة التعليم االلكتروني بين النظرية  9

 والتطبي 

 مشارك 2020 جامعة الكوية

اهمية تضمين مادة اخالقيات العمل يي  10

 المناهج االياديمية

 مشارك 2020 جامعة الكوية

بالتعليم   googleاستخدام تطبيقات  11

 ادة التواصل والتفاعللزي

 مشارك 2020 جامعة بغداد

 مشارك 2020 جامعة الكوية التعليم االلكتروني يي العراق 12

مخرجات التعليم صياغتها وطريقة  13

 تكوينها 

 مشارك 2020 جامعة واسط 

 مشارك 2020 معهد التكنولوجيا vsatشبكات االنترنيت الفضائي  14

 مشارك 2020 جامعة واسط  المشكالت  االدارة بالنتائج واسلوب حل 15

16 Project management (pmp)  جامعة تكنولوجيا

 المعلومات واالتصاالت

 مشارك 2020

الممارسة المهنية ودورة نقابة   17

 المهندسين يي ويير يرص العمل

 مشارك 2020 جامعة الكوية

 مشارك 2020 المامعة التقنية الوسطى ادارة الوقت 18

يلية  -جامعة ديالى  ل واالتكيت يي االتصالالبرتويو 19

 الفنون الجميلة

 مشارك 2020

 مشارك 2020 الجامعة المستنصرية استخدام االنترنيت وتطبيقات يي التعلم 20

 مشارك 2020 جامعة ذي قار ييف تكون استاذا ناجحا 21

 

 

 : المقررات العلمية التي قمت بتدريسها   سادسا

 ت 

 

 المادة الدراسية

 

لكلية / الجامعةا  السنة الدراسية 

جامعة بغداد  –يلية االدارة واالقتصاد  العالقات العامة 1  1990 

جامعة بغداد  –يلية االدارة واالقتصاد  العالقات العامة 2  1991 

جامعة بغداد  –يلية االدارة واالقتصاد  نظرية المنظمة 3  1991 

معة بغداد جا  –يلية االدارة واالقتصاد  نظرية المنظمة 4  1992 

جامعة بغداد  –يلية االدارة واالقتصاد  العلوم السلويية 5  1993 

جامعة بغداد  –يلية االدارة واالقتصاد  العلوم السلويية 6  1994 

جامعة بغداد  –يلية االدارة واالقتصاد  العالقات العامة 7  1995 

جامعة بغداد  –يلية االدارة واالقتصاد  نظرية المنظمة 8  1996 

جامعة بغداد  –يلية االدارة واالقتصاد  العلوم السلويية 9  1997 

 ادارة المواد والمشتريات 10
الجامعة  –يلية االدارة واالقتصاد 

 المستنصرية
1999 

 ادارة المواد والمشتريات 11
الجامعة  –يلية االدارة واالقتصاد 

 المستنصرية
2000 

 نظم المعلومات 12
الجامعة  – يلية االدارة واالقتصاد

 المستنصرية
2001 

 نظم المعلومات 13
الجامعة  –يلية االدارة واالقتصاد 

 المستنصرية
2002 
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14 
/ ومبادى   2ادارة التسوي  م 

1االدارة م  
 2005 يلية دجلة الجامعة االهلية 

15 
3نظرية المنظمة م  

1مبادى  االدارة م  
 2006 يلية دجلة الجامعة االهلية

16 
4لتامين مادارة الخطر وا  

1مبادى  االدارة   م  
 2007 يلية دجلة الجامعة االهلية

1مبادى  االدارة م 17  2008 يلية دجلة الجامعة االهلية 

18 
4نظم المعلومات االدارية م  

1مبادى  االدارة م  
 2011 يلية بغداد للعلوم االقتصادية

19 
2ادارة التسوي  م  

1مبادى  االدارة م  
قتصاديةيلية بغداد للعلوم اال  2012 

20 
3ادارة الخطر م  

1مبادى  االدارة م  
 2013 يلية بغداد للعلوم االقتصادية

21 

4نظم المعلومات االدارية م  

3ادارة االعمال الدولية م  

1مبادى  االدارة م  

 2014 يلية بغداد للعلوم االقتصادية

22 

4ادارة المعرية م   

3ادارة االعمال الدولية م  

1مبادى  االدارة م  

 2015 يلية بغداد للعلوم االقتصادية

23 
3ادارة االعمال الدولية م  

   2ادارة التسوي  م
 2016 يلية بغداد للعلوم االقتصادية

24 
 ادارة المعرية 

 
 2017 يلية بغداد للعلوم االقتصادية

25 
4م  ادارة المعرية  

2م  راس المال الفكري  
 2018 يلية بغداد للعلوم االقتصادية

26 
4ة المعرية م االدار  

 
 2019 يلية بغداد للعلوم االقتصادية

27 

4االدارة الدولية م   

نظير المنظمة والسلوك  

2التنظيمي م  

 2020 يلية بغداد للعلوم االقتصادية

 

 

 : المشاريع البحثية في مجال التخصص سابعا

 االنجاز  السنة  جهة النشر  عنوان البحث  ت 

1 
تخاذ القرارات العوامل االستراتيجية واثرها يي ا

 الرشيدة

معهد    –هيئة المعاهد الفنية 

 االدارة الرصاية
 منفرد 1992

2 
تقانة المعرية من اجل ادارة المعرية لتحقي  

 االبداع يي منظمات االعمال
 مشترك 2007 جامعة السلطان قابوس

 ادارة الصراع التنظيمي .. تحليل ومعطيات  3
مجلة يلية بغداد للعلوم  

 االقتصادية
 منفرد 2011

4 
اثر بعض العوامل االستراتيجية يي صنع واتخاذ 

 القرارات الرشيدة

مجلة يلية بغداد للعلوم  

 االقتصادية
 مشترك 2015

 

 تطور مفهوم الستراتيجية , واستراتيجية االعمال 5  

يلية االدارة  –مجلة دنانير 

الجامعة  –واالقتصاد 

 العراقية

 

2017 

 

 مشترك

  –ة وعالقتها بصياغة االستراتيجية الثقاية التنظيمي 6

دراسة تحليلية يي عينة من الكليات االهلية 
 منفرد 2017 مجلة دنانير 
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 العراقية

انعكاس الذيا  الروحي للعاملين يي تحقي   7

دراسة استطالعية الرا  -التوازن االستراتيجي 

 عينة من العاملين يي يلية المامون الجامعة   

 ركمشت 2018 مجلة دنانير 

 

 

 : كتب الشكر والتقدير    ثامنا

 تاريخه  جهة االصدار  موضوع الشكر  ت 

 

1 

لمشارياته القيمة واللقا  المحاضرات على دورة 

جامعة البكر  -الثالثةالقيادات االدارية العليا 

 للدراسات العسكرية العليا

 

 

 السيد عميد يلية الدياع الوطني

يي  666العدد

23/6/1990 

 

2 

قيمة واللقا  المحاضرات على دورة لمشارياته ال

جامعة البكر  -القيادات االدارية العليا الرابعة

 للدراسات العسكرية العليا 

 

 السيد عميد يلية الدياع الوطني 

يي   325العدد 

16/6/1991 

 

  3 

ايرادات جزيرة  كوتعظيم كيي عمل كالخالص

يي العمل طيلة ايام عيد الفطر  كبغداد ولتواجد

و يلل مع امانتك وصدقك ونزاهتك دوت تعب ا

 "يي ادا  عملك

 

 رئيس هيئة السياحةالسيد 

  20630العدد 

يي 

31/12/2002 

 

4 

 

 لجهوده المتميزة يي العمل

 

 مدير عام دائرة المراي  السياحية

  17459العدد 

يي 

18/11/2002 

 

5 

 

لجهوده المبذولة وبقائه المستمر وااللتزام بتجهيز 

ن الزوار االيرانيين بشكل المجاميع السياحية م

 منتظم

 

 السيد رئيس هيئة السياحة

 

  1087العدد 

يي 

21/1/2003 

 

  6 

 

 لجهوده المتميزة وحسن ادائه

 

 عميد يلية دجلة

  12/926العدد 

يي 

12/9/2006 

 

  7 

 

 للجهود الطيبة وعمله المتميز

 

 عميد يلية دجلة                 

 12/60العدد 

يي 

22/1/2007 

 

8 

 

 هوده المتميزة يي االشراف على االمتحاناتلج 

 

 عميد يلية دجلة  

 354العدد 

يي  

26/5/2007 

 

  9 

التدريسي  –لجهوده المتميزة يي الموسم الثقايي 

 المتميز االول على القسم للعام الدراسي

 2012-2013 

 

 عميد يلية بغداد للعلوم االقتصادية

 

 شهادة تقديرية

 

10 

التدريسي  –لموسم الثقايي لجهوده المتميزة يي ا

 المتميز االول على القسم للعام الدراسي

 2013-2014 

 

 عميد يلية بغداد للعلوم االقتصادية

 

 شهادة تقديرية

 

11 

التدريسي  –لجهوده المتميزة يي الموسم الثقايي 

 المتميز االول على القسم للعام الدراسي

 2014-2015 

 

 ةعميد يلية بغداد للعلوم االقتصادي

 

 شهادة تقديرية

 

12 

 

شكر وتقدير لحصوله على الترقية العلمي الى 

 مرتبة مدرس

 

 عميد يلية بغداد للعلوم االقتصادية

   368العدد 

 3/7/2013يي 

 233العدد    
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يي   عميد يلية بغداد للعلوم االقتصادية تثمينا للجهود المتميزة يي عمله التدريسي 13

12/4/2015 

 

14 

 

 تقديم خدمات عمل لوجستية شكر وتقدير ل

 

السيد رئيس  –مجلس القضا  االعلى 

 محكمة استئناف الرصاية 

 العدد بال

يي 

25/8/2014 

 

15 

 

لجهوده الطيبة خالل يترة ادا  امتحانات الرصانة 

 العلمية المريزية

 

 –السيد عميد يلية االدارة واالقتصاد 

 الجامعة العراقية

 801العدد 

يي  

21/6/2015 

 

16 

 

 لمساهمته العلمية ودعم التوجهات العلمية 

 

 السيد عميد يلية بغداد للصيدلة الجامعة

  1836العدد 

يي 

28/8/2014 

المعهد العالي  –شكر وتقدير من وزارة الداخلية  17

 لضباط قوى االمن الداخلي 

/تموز  26 السيد عميد المعهد  

/2015 

 

18 

ة  لجهوده يي مكايحة الفساد وارسا  مفاهيم سياد

القانون والنزاهة والشفايية والمسائلة بتقديمه 

ملفات يساد يي اجهزة الدولة المختلفة الى هيئة 

 النزاهة

 

 السيد رئيس هيئة النزاهة البرلمانية

  1300العدد 

يي 

21/11/2015 

لجهوده يي مكايحة الفساد وارسا  مفاهيم سيادة   19

القانون والنزاهة والشفايية والمسائلة بتقديمه 

فات يساد يي اجهزة الدولة المختلفة الى هيئة مل

 النزاهة

 

 

 النزاهة البرلمانية  هيئةالسيد رئيس 

 

يي   487العدد 

31/8/2016 

 

20    

 شكر وتقدير لالدا  المتميز   

 

 عميد الكلية ويالة

 

 

يي   368العدد 

18/3/2017 

لجنة االمن والدياع البرلمانية   شكر وتقدير من   21

 لتصدي لالرهاب  السهاماته يي ا

يي  1072 رئيس لجنة االمن والدياع 

27/9/2018 

  –المهني  ر وتقدير من المديرية العامة للتعليم شك 22

 وزارة التربية 

يي  13589 السيد مدير عام التعليم المهني

29/10/2017 

شكر وتقدير من السيد عميد يلية الرشيد الجامعة  23

 السهامته العلمية  

/يانون 28-27 كلية السيد عميد ال

 2017اول /

شكر وتقدير من عميد الكلية لحسن ادائه االداري  24

 لقسم ادارة االعمال 

يي  106 السيد عميد الكلية 

20/7/2020 

شكر وتقدير من يلية النسور الجامعة السهامات     25

 علمية 

يي  11/437 السيد عميد الكلية 

6/10/2020 

 –ديات االعمال شكر وتقدير من يلية اقتصا    26

 جامعة النهرين السهاماته العلمية 

  1/12/1634 السيدة عميدة الكلية 

يي 

5/10/2020 

يلية االدارة  –شكر وتقدير من الجامعة العراقية  27

 واالقتصاد السهاماتي العلمية

يي  1/76 السيد عميد الكلية 

21/10/2020 

يلية   –شكر وتقدير من الجامعة المستنصرية  28

 ارة واالقتصاداالد

يي  3542 السيد عميد الكلية 

14/10/2020 

 

 : الكتب المؤلفة   تاسعا

 منفرم ام مشارك  السنة  عنوان الكتاب  ت 

 منفرد               2000 ث مدخل لكتابة البحو 1

 مشترك  2002 أخالقيات الوظيفة العامة  2
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 منفرد  2002 ية في إدارة المكتب والسكرتارية األساليب المرع 3

 منفرد  قيد النشر  -2020 القيادة اإلدارية منهج وقرار  4

 مشترك  قيد النشر  -2020 الصراع وإدارة أالزمات  5

 مشترك  قيد النشر  -2020 منظمات االعمال في  التميز... استراتيجية   ريادية ال 6

 مشترك  قيد النشر  -2020 صنع واتخاذ القرار الرشيد في منظمات االعمال  7

 

 

   ؤيتي ورسالتي : ر   عاشرا

 الرؤية 
في ضوء متطلبات  العالمية  ير الجودة واالعتمادية معاي يادية لتتوافق مع رال  حققبالتعاضد ن

   بكل تجرد شرف نسعى له  , وهوالعصرمحليا واقليميا  

 لرسالة ا

، من خالل نشر ثقاية ارجادة الريادي التعليم الجامعي  فتحقي  أهدا مجاليي  وطنيأدا  دور قيادي 

يتحق  ذلك من خالل التحديث و ، ومكايحة الفساد  والتقني والتميز االداري واالقتصادي والمالي ارتقانو

تف  مع بما يلتوايب التطور العالمي ،  ,  والمقررات الدراسية والنظم التعليمية , المستمر للبرامج التعليمية

،  منظمات العلميةددارة السياقات عمل طوير ت لكويذ ،ونظم الجودة الشاملة المعايير األياديمية القياسية 

  علماءومساعديهم ، والعاملين ارداريين ، والتواصل مع  عبر التنمية الدائمة لمقررات هيئة التدريس ،

االخرى  المجتمع المدني ومنظمات منها  الرائدةكليات االدارة واالقتصاد الحكومية واالهلية جامعات و

يي عالم متغير   بهدف دعداد خريجين قادرين على المنايسة ,  فيهاملية وأصحاب المصلحة العلمية والع

لطلبة يجز  لدى ااألصيلة االخالقية يضال عن نشر وترسيخ القيم , احتياجات محددة و وسوق عمل ذ 

المنظمة ومكايحة الفساد يي  واالرتقا  بجودة الحياة والسلوك ارنساني مهم من المنظومة المجتمعية  , 

, تلكم   واحترام اآلخر، واالعتراف بحقوق ارنسان يي المعرية والفكر والعقيدة  ، بكل انواعه  ميةالتعلي

 . يخور بديني ووطني وشعبي هي رسالتي وانا 
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