السيرة العلمية ()C.V
جامـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـة القادسية

كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة اآلداب

قس ـ ـ ـ ـ ـ ـم علم االجتماع
 -1االسم الرباعي واللقب :نبيل عمران موسى عبد الحسين الخالدي
 -2محل وتاريخ الوالدة:
 -3الديانة :

مسلم

الديوانية 1970/9/18
القومية  :عربية

الجنسية  :عراقي

 -4الحالة الزوجية :
متزوج

عمل الزوج أو الزوجة  :استاذة جامعية عدد االطفال3 :

 -5رقم هوية األحوال المدنية 00648382( :تاريخها  ) 2007/7/25 :رقم شهادة الجنسية :

( 0044009تاريخها )2007/8/8 :

 -6عنوان السكن الحالي واقرب نقطة دالة:
الديوانية

رقم الموبايل07811100824 :

حي المعلمين

 -7تاريخ أول تعيين بالوظيفة أن وجد 2001/10/23 :

 -8تاريخ أول تعيين بالجامعة  :االمر الجامعي في  7407في  2001/10/23رقم وتاريخ

المباشرة  :العدد  120في 2001/10/23
 -9البريد االلكتروني:

nabeel.umran@yahoo.com

 -10التحصيل العلمي والشهادات التي حصل عليها مع ذكر الجامعة والبلد المانح وسنة المنح :
الشهادة

االختصاص

الجهة المانحة للشهادة

رقم وتاريخ االمر الخاص بمنح الشهادة

البكالوريوس

خدمة اجتماعية

العراق -جامعة القادسية

 4196في 1995/7/4

الماجستير

علم االجتماع -

العراق -جامعة القادسية

 5496في 2001/8/20

الدكتوراه

علم االجتماع

مصر – جامعة

2014

الجنائي

المنصورة

 -11عناوين الرسالة واالطروحة التي حصل عليها:
رسالة

االدمان على تناول الحبوب المخدرة

الماجستير

دراسة ميدانية في مدينة الديوانية
1

2001

أطروحة
الدكتوراه

2014

الطبقة الوسطى وأثرها في التغيير االجتماعي
تحليل سوسيولوجي للمجتمع العراقي

 -12تاريخ االلقاب العلمية :
اللقب العلمي

تاريخ منح اللقب

رقم وتاريخ االمر الجامعي واالمر االداري الخاص بالترقية

مدرس مساعد

2001/10/23

 7407في 2001/10/23

مدرس

2004/10/23

االمر الجامعي  53س في 2005 /4/19

استاذ مساعد

2008/2/6

االمر الجامعي 318س في 2008/9/15

استاذ
 -13اللقب العلمي الحالي  :استاذ مساعد

 -14عناوين الوظائف التي شغلها منذ تاريخ اول تعيين لغاية شغله المنصب الحالي للفترة ( من – الى) دون

ترك فترة زمنية تحديد الوظيفة والجهة التي كان يعمل فيها ( في حالة تكليفه بمنصب يذكر فيما اذا كان تكليفه
اصالة او وكالة )
أسم الو ازرة
1

و ازرة التعليم العالي والبحث
العلمي

أسم الدائرة

العنوان الوظيفي

تاريخ المباشرة

جامعة القادسية

رئيس قسم االجتماع

العدد  3997في

كلية االداب

2009/4/8

 -15الكتب المؤلفة:

 -1الطبقة الوسطى في العراق  .........تحليل سوسيولوجي
 -2هجرة الشباب العراقي الراهنة إلى البلدان االوربية بين الضرورات االجتماعية والتحديات االقتصادية

 -16المناقشات العلمية:
أ -الماجستير :

 -1العدد ( )53في  2008/10/29تشكيل لجنة مناقشة رسالة الماجستير الجامعة الحرة في هولندا للتعليم عن

بعد مركز تسجيل العراق في . 2008/11/27

 -2العدد ( )6898في  2010/6/14تشكيل لجنة مناقشة رسالة ماجستير جامعة بغداد كلية اآلداب قسم

االجتماع في .2010/7/20

 -3العدد( )4339في  2015/8/9تشكيل لجنة مناقشة رسالة ماجستير جامعة القادسية كلية اآلداب قسم

االجتماع في .2015/1/12

2

 -4العدد( )2671في  2014/12/3تشكيل لجنة مناقشة رسالة ماجستير جامعة القادسية كلية اآلداب قسم
االجتماع في .2015/9/22
 -5العدد(5428ش ط) في  2014/9/9تشكيل لجنة مناقشة رسالة ماجستير جامعة بغداد كلية التربية للبنات

قسم الخدمة االجتماعية في .2015/11/1

 -6العدد( )6067في  2015/10/12تشكيل لجنة مناقشة ماجستير جامعة القادسية كلية االداب قسم

االجتماع في .2015 /11 /22

 -7العدد( )16984في  2015/11/26تشكيل لجنة مناقشة ماجستير جامعة بغداد كلية اآلداب قسم االجتماع

في .2015/12/31

 -8العدد  32في  2016/1/5تشكيل لجنة مناقشة ماجستير جامعة القادسية كلية اآلداب قسم علم االجتماع

في .2016/2/23
ب  -الدكتوراه :

 -1العدد  15844في  2014/12/23تشكيل لجنة مناقشة اطروحة دكتوراه كلية االداب جامعة بغداد في
.2015/1/27

 -2العدد  5856في  2015/4/19تشكيل لجنة مناقشة اطروحة دكتوراه كلية االداب جامعة بغداد في
.2015/5/26

 -3العدد  11516في  2015/8/16تشكيل لجنة مناقشة اطروحة دكتوراه كلية االداب جامعة بغداد في
.2015/10/4

-17المؤتمرات العلمية :

أ -داخل العراق :

 -1أسبوع التوعية بمخاطر المخدرات الذي أقامته الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات وسوء استخدام المواد
ذات التأثير العقلي في و ازرة الصحة ليومي  .2005/11/14-13مشاركة بالبحث الموسوم (المشكالت

االجتماعية لالدمان على المخدرات)

 -2مؤتمر العلمي األول لمكافحة المخدرات في كلية اآلداب جامعة القادسية خالل المدة /24-23

.2009/12

 -3المؤتمر العلمي التأسيسي األول والذي أنعقد تحت شعار (ثقافتنا :مشكالت وآفاق) في كلية اآلداب جامعة
بابل للفترة من .2011/10/27-26

3

 -4المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية اآلداب جامعة بابل (الشخصية العراقية شخصية منتجة ...وتنمية
واعدة) .2012/12/17-15

 -5مؤتمر (العقلية العراقية بين اكراهات الماضي وتحديات المستقبل -إشكالية التغيير في المجتمع العراقي)
في كلية اآلداب جامعة القادسية خالل المدة .2013/4/10

 -6ملتقى الطف العلمي والثقافي الدولي السادس بعنوان نهضة االمام الحسين (ع) مقاومة لالرهاب ودعوة

لالصالح الجامعة المستنصرية في  4-3كانون االول .2014

 -7مؤتمر كلية االداب العلمي السنوي الثالث " نهضة االمام الحسين عليه السالم  ...اسالمية المنهج وانسانية

الروح" للمدة من  /24- 23شباط .2015 /

 -8المؤتمر العلمي الدولي الثاني لعلوم الرياضة في كلية التربية الرياضية جامعة بغداد للمدة من (-14

.)2015/4/16

 -9المؤتمر األول لكلية التمريض الموسوم (العلوم المهنية بين التحديات والحلول) جامعة القادسية الموافق

.2015/12/19

ب -خارج العراق :
 -1الملتقى الدولي األول :المجتمع العربي بين االستبعاد واالحتواء االجتماعي في ظل المتغيرات المعاصرة
 ...المنظم في قسم علم االجتماع والديموغرافيا ،بكلية اآلداب والعلوم االجتماعية ،بجامعة المسيلة في الجزائر

يومي  /3 -30أكتوبر ، 2011 /بالبحث الموسوم بـ :االستبعاد والنوع االجتماعي دراسة ميدامية حول

المشاركة السياسية للمرأة في العراق.

 -2مؤتمر الثقافة الشعبية المنظم في قسم علم االجتماع  ،بكلية االداب  ،جامعة المنصورة جمهورية مصر

العربية يومي  /7-5مارس ، 2013 /بالبحث الموسوم بـ :االستهالك المظهري والثقافة الشعبية في المجتمع
العراقي المعاصر دراسة ميدانية حول انتقاء الهدايا .

 -3الملتقى الدولي :الدراسات السوسيولوجية في الجامعات العربية في ظل التغير االجتماعي في الوطن

العربي-بين الواقع والمأمول -الذي ينظمه مخبر التغير االجتماعي والعالقات العامة في الجزائر بجامعة محمد

خيضر يومي 10-09 :فيفري  ، 2015بالبحث الموسوم " الروافد الفكرية واسهامات التنظير السوسيولوجي

لرواد علم االجتماع في العراق"

 -4مؤتمر بعنوان "العنف المصاحب للتغيرات السياسية في العالم العربي" المنظم في قسم علم االجتماع كلية

االداب جامعة المنصورة في جمهورية مصر العربية يومي  2015 /3 /26-25بالبحث الموسوم "ظاهرة

العنف السياسي في المجتمع العراقي تفكيك للمجتمع واضعاف الدولة" .

 -18التقويم العلمي البحوث والرسائل واالطاريح :

4

 -1تقويم بحث للنشر في مجلة /جامعة القادسية -كلية التربية -مجلة القادسية في اآلداب والعلوم التربوية /
العدد  130في .2014/11/12

 -2تقويم بحث للنشر في مجلة /مجلة العميد  /العدد  1162في .2014/9/17
 -3تقويم بحث للنشر في مجلة /مجلة العميد  /العدد  388في .2014/5/9

 -4تقويم بحث للنشر في مجلة  /مجلة القادسية للعلوم االنسانية في كلية اآلداب جامعة القادسية  /العدد
 311في .2009/5/26

 -5تقويم بحث للنشر في مجلة القادسية للعلوم االنسانية في كلية االداب جامعة القادسية /العدد  254في

.2015/8/10

 -6تقويم بحث للنشر في مجلة  /مجلة اوروك للعلوم االنسانية في كلية التربية للعولم االنسانية جامعة المثنى

 /العدد  277في .2015/8/13

 -7تقويم بحث للنشر في مجلة القادسية للعلوم االنسانية في كلية االداب جامعة القادسية /العدد  256في
2015/9/6

 -8خبير علمي ألطروحة دكتوراه في قسم االجتماع كلية اآلداب جامعة بغداد  /العدد 222في 2015/11/1
-9

 -19الترقيات العلمية:
 -1تقويم ترقية استاذ مساعد  /الجامعة المستنصرية كلية اآلداب قسم االنثروبولوجيا  /العدد  240في

. 2014/9/29

 -2تقويم ترقية استاذ مساعد  /الجامعة المستنصرية كلية اآلداب قسم االنثروبولوجيا  /العدد  241في

. 2014/9/29

 -3تقويم ترقية علمية استاذ مساعد /جامعة بغداد كلية اآلداب قسم االجتماعم العدد  35في .2014/11/9

 -4تقويم ترقية علمية استاذ مساعد /الجامعة المستنصرية كلية االداب قسم االنثروبولوجيا /العدد  180سري

في .2014/5/19

 -5تقويم ترقية استاذ مساعد  /الجامعة المستنصرية كلية اآلداب قسم االنثروبولوجيا  /العدد  119في

. 2014/3/24

 -6تقويم ترقية استاذ مساعد  /جامعة بابل كلية االداب قسم علم االجتماع /العدد س 63/في . 2015/3/23
 -7تقويم ترقية استاذ مساعد  /جامعة واسط كلية االداب قسم علم االجتماع /العدد س 94/في 2015/5/24
 -8تقويم ترقية مدرس  /جامعة بغداد كلية االداب قسم علم االجتماع /العدد  230في .2015/9/6
 -20البحوث المنشورة:
ت

عنوان البحث

تاريخ النشر
5

جهة النشر

البلد

1

أهمية التوجيه المهني في مرحلة المراهقة

2

تكوين العائلة العراقية قديما

3

الشخصية العراقية والتنمية

4

االرهاب والؤسسة التربوية دراسة اجتماعية

العدد أج ش

 24/88/في

2004/1/11
العدد أج ش

 24/95/في

الجمعية العراقية للعلوم
االجتماعية

الجمعية العراقية للعلوم
االجتماعية

العراق

العراق

2004/1/15
العدد ( )3في

مجلة كلية التربية

2008/2/28

جامعة واسط

العدد(2008 )3

مجلة كلية التربية

لتأثير االرهاب في الوضع الدراسي للطالب
5

تأخر سن الزواج في العراق دراسة في أثر

6

الهجرة القسرية في العراق دراسة اجتماعية في

العدد()84

العدد(2008)83

مجلة اآلداب جامعة

العراق

مجلة اآلداب جامعة

العراق

كلية اآلداب جامعة

العراق

7

دراسة ألثر التغير االجتماعي على ظاهرة

المخدرات في المجتمع العراقي(بحث مشترك)

العدد  3393في
2009/12/17

8

الطبقة الوسطى والتغير االجتماعي

العدد ()51

مجلة كلية اآلداب

2012

جامعة المنصورة

9

موقف االنتلجنسيا العراقية من هيمنة الثقافة

العدد  267في

مجلة القادسية للعلوم

االمريكية في الحياة االجتماعية – دراسة في

2013/4/28

اإلنسانية

بعض مشكالت المهجرين في مدينة الديوانية

السيسيولوجيا السياسية واشكالية التغيير في

العراق

جامعة واسط

الجامعي

االوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية

العراق

2008

بغداد
بغداد

القادسية أعمال مؤتمر
المخدرات االول

مصر
العراق

العراق
10

التحول من الجماعة إلى مجتمع وأثره في بناء

مجلة مؤتمر جامعة

مجتم حديث ودولة مؤسسات ..رؤية

بابل

سوسيولوجية لمالمح الشخصية العراقية
المعاصرة

6

العراق

2014/12/3

11

صور التعاطي الشعبي مع نهضة االمام
ُ
الحسين رؤية سوسيولوجية

12

الطبقة الوسطى وأثرها في التغير االجتماعي

13

ظاهرة االحياء الديني في المجتمع العراقي

في العراق  ...دراسة اجتماعية

تأمالت في مراسم إحياء نهضة االمام الحسين
عليه السالم

الجامعة المستنصرية

العراق

مجلة العميد العتبة

العراق

القادسية للعلوم

العراق

العباسية المقدسة

المجلد (/)18

العدد  1كانون
الثاني-

االنسانية

اذار2015
منها( )278في
اثر هيمنة الثقافة االمريكية وموقف المثقف العراقيالعدد
14
بحث اجتماعي ميداني في مدينة الديوانية

مجلة الرك

العراق

2015/11/16
المؤتمر العلمي الدولي

15

ظاهرة الشغب في المالعب الرياضية العراقية

16

العائد االجتماعي لسياسات تشغيل الشباب في

2015 /5 / 6

17

العائد االجتماعي لسياسات تشغيل المرأة في

2015/10/13

الثاني لعلوم الرياضة

العراق

في كلية التربية

الرياضية جامعة بغداد
المشروعات الصغيرة في العراق

المشروعات الصغيرة في العراق بحث ميداني

مؤتمر قسم االجتماع
كلية االداب جامعة

العراق

بغداد 2014
مجلة آداب

المستنصرية

العراق

في مدينة الديوانية
18

السياسة االجتماعية في العراق تحليل

2015/11/24

سوسيولوجي
19
20
21

مجلة دراسات اجتماعية

العراق

بيت الحكمة

ثقافة الوعي البيئي وطبيعة الحياة االجتماعية

العدد  440في

مجلة أوروك للعلوم

في المجتمع العراقي

2015/12/13

االنسانية

السياسة االجتماعية وظاهرة االرهاب داخل

العدد  349في

مجلة القادسية للعلوم

المجتمع العراقي

2015/12/22

االنسانية

الجامعات العراقية وسبل االرتقاء بجودة أدائها

-20

مؤتمر ترصين التعليم

2016/1/21

العالي في العراق

7

العراق
العراق
العراق

دراسة تحليلية اجتماعية
22

الصحة والمرض من المنظور االجتماعي
دراسة في علم االجتماع الطبي

2015/12/19

العراق

المؤتمر األول لكلية
التمريض (العلوم

المهنية بين التحديات
والحلول) جامعة
القادسية
 -21الدورات التدريبية :
اسم الدورة

مدتها

إعداد ناشطي حقوق

شهر فبراير

االنسان

2012

2

إعداد ناشطي حقوق

شهر فبراير

1

مكانها

الجمعية المصرية لحقوق االنسان

التقييم
إجتاز بفعالية

بالتعاون مع المركز الدولي لقضايا

ونجاح

المركز الدولي لقضايا التحكيم بالتعاون

إجتاز بفعالية

التحكيم  /جمهورية مصر العربية

مع منتدى القانون الدولي بكلية االقتصاد

ونجاح

3

إعداد ناشطي حقوق

شهر فبراير

منتدى القانون الدولي كلية االقتصاد

إجتاز بفعالية

4

دورة التأهيل التربوي

– 2002/1/2

مركز طرائق التدريس في جامعة

اجتياز دورة

االنسان

االنسان
الثالثة

2012

2012

2002/3/11

والعلوم السياسية جامعة القاهرة

والعلوم السياسية جامعة القاهرة
القادسية

ونجاح

عشر
-2009/7/25
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دورة التقنيات التعليمية
العشرون

2009/8/15

مركز تطوير التدريس والتدريب الجامعي
بالتنسيق مع المكتب االستشاري

اجتياز الدورة

لخدمات المعلوماتية

6

مجال حقوق االنسان

2005-13-12

الملتقى الثقافي العراقي

اجتياز الدورة
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الدورة التأهيلية لتعليم

1999/3/25
ولمدة (ثمانون

مركز الحاسبة االلكترونية جامعة

اجتياز الدورة

القادسية

بنجاح

للمدة من

مركز تطوير التدريس والتدريب الجامعي

اجتياز الدورة

الحاسوب
8

دورة تقنيات التعليم

ساعة)

8

(الستون)

2015/1/8
ولغاية

2015/1/22
9

العدد  4107في

دورة التعليم

2015/3/16

االلكتروني()5

مركز الحاسوب وخدمات االنترنت

اجتياز الدورة

 -22التشكرات والتكريم :
رقم وتاريخ الكتاب

اسباب المنح

الجهة المانحة
للكتاب

( الوزير-
رئيس جامعة
عميد )

العدد  5384في

العميد

المساهمة الفاعلة في الندوة الثقافية المعنونة(االثنيات والطبقة الوسطى

العدد  1547في

العميد

المشاركة القيمة والفاعلة في أعمال مؤتمر (العقلية العراقية بين اكراهات

العدد  425في

العميد

العدد  596في

العميد

العدد  389في

العميد

من كلية اآلداب جامعة القادسية للمشاركة القيمة في ندوة الشباب

العدد  184في

العميد

من كلية اآلداب جامعة القادسية للجهود القيمة في المتابعة وااللتزام

.2012/11/6

.2013/4/10
2003/1/28
2005/5/10

2006/3/13

2006

الماضي وتحديات المستقبل -إشكالية التغيير في المجتمع العراقي)
للجهود المبذولة في كلية التربية
من كلية اآلداب جامعة القادسية للجهود المبذولة في الندوة العلمية

المعنونة(المشكالت االجتماعية الصحية واالجتماعية لظاهرة تعاطي
المخدرات).

2006/2/5
العدد  134في /1/25

في العراق) لقسم االنثروبولوجيا التطبيقية الجامعة المستنصرية

والمخدرات

وحضور االجتماع المنعقد في الكلية بتاريخ .2006 /1/29
العميد

للجهود المبذولة في احتفاالت الكلية بمناسبة الذكرى الثامنة عشر
لتأسيس الجامعة
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العدد  665في

العميد

العدد  2513في

العميد

العدد  2294في

العميد

من كلية االداب جامعة واسط للجهود المبذولة في المشاركة في

العدد  4232في / 29

العميد

للجهود القيمة والمبذولة في لجنة امتحانات القبول للدراسات العليا

العدد  3576في

العميد

للجهود المتميزة خالل فترة تولي رئاسة قسم االجتماع في الكلية

2006/5/2

2010/8/12

2010/12/22
2010 /12

للجهود المثابرة وللعمل الدؤؤب في انجاز االعمال
للجهود المتميزة في العام الدراسي 2010-2009

الموسم الثقافي للكلية للعام الدراسي 2011 – 2010
في الكلية للعام الدراسي 2011-2010

2010/11/9
العدد  4909في

من رئاسة الجامعة لتحقيق نسبة نجاح

رئيس الجامعة

2005/7/12
العدد  3707في

رئيس الجامعة

من رئاسة الجامعة للجهود المبذولة في حصول الكلية على المركز

2011/3/14
العدد  1541في

الثالث في تقييم اداء كليات االداب
رئيس الجامعة

من رئاسة جامعة القادسية تثمينا للجهود المبذولة

2006/2/82
العدد  827في
2006/1/15

وزير التعليم

العالي والبحث

مكافأة مالية مقدارها ( 100000الف دينار) وذلك للمشاركة في اسبوع
التوعية ضد المخدرات

العلمي
العدد رج  17346في

شكر على اهداء

رئيس الجامعة

2014/11/20
العدد  764في

العميد

المشاركة في المؤتمر العلمي السنوي الثالث الذي اقامته كلية االداب

2015/2/19
العدد  956في

العميد

الجهود المتميزة والمبذولة في المؤتمر العلمي الثالث الذي اقامته كلية

2015/3/9
العدد  1095في

اآلداب
شكر على اهداء

العميد

2015/3/17
العدد /ق.ب 21267

رئيس جامعة

اختيار جامعة القادسية كأفضل جامعة اقليمية في ملتقى قادة العلوم في
10

اكسفورد -بريطانيا
 -23المواد التي تم تدريسها:

أ -المواد التي درسها في الدراسات األولية :مدخل إلى علم االجتماع ،الضبط االجتماعي ،مناهج البحث
االجتماعي ،علم النفس االجتماعي ،علم االجتماع الجنائي ،تصميم البحث االجتماعي ،نظريات

اجتماعية ،علم االجتماع القانوني ،حقوق االنسان والديمقراطية.

ب -المواد التي درسها في الدراسات العليا :تم تدريس مواد النظرية االجتماعية وعلم االجتماع الجنائي
وعلم اجتماع المرأة وعلم االجتماع الحضري وعلم االجتماع القانوني في مرحلة الماجستير في قسم

االجتماع كلية اآلداب جامعة القادسية .
 -24الشهادات التقديرية:

أ -المؤتمر العراقي العلمي األول لمكافحة المخدرات الذي اقامته جامعة القادسية – كلية اآلداب
للفترة من .2009 /12 /24-23
ب -الندوة العلمية الموسومة (رؤى علمية لسبل لسبل محاربة الفساد في المجتمع العراقي) التي اقامتها
كلية اآلداب جامعة القادسية في .2009/5/14
ت -المساهمة في موسم كلية اآلداب جامعة واسط الثقافي للعام الدراسي  2011-2010ضمن ندواته
التخصصية ،بتأريخ .2010/12/22
ث -المؤتمر العلمي التأسيسي األول والذي أنعقد تحت شعار (ثقافتنا :مشكالت وآفاق) في كلية
اآلداب جامعة بابل للفترة من .2011/10/27-26

ج -للمشاركة في المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية اآلداب المنعقد في  17-16كانون األول
 2012وتحت شعار (الشخصية العراقية ...شخصية منتجة وتنمية واعدة).

ح -المشاركة في ملتقى الطف العلمي الثقافي الدولي الرابع بعنوان "الحسين عليه السالم رمز العدالة
االنسانية" في  /27-26كانون الثاني .2013 /

خ -المشاركة الفاعلة في أعمال مؤتمر بغداد األول لمكافحة االرهاب المنعقد تحت شعار نحو
تضامن دولي لمكافحة االرهاب للفترة من  /13-12آذار.2014 /
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د -المشاركة في اعمال المؤتمر العلمي السنوي الثالث لكلية االداب  /جامعة القادسية بالتعاون مع
مركز العميد الدولي للبحوث والدراسات التابع للعتبة العباسية المقدسة من  /24 -23شباط /

.2015

ذ -المشاركة في الندوة العلمية التي اقامها مركز العميد الدولى للبحوث والدراسات والموسومة "معايير
الجودة الشاملة في البحث العلمي" يوم الجمعة .2015/5/8

ر -المشاركة الفاعلة في مؤتمر قسم علم االجتماع الموسوم(الشباب والتنمية البشرية المستدامة
وتحديات المستقبل) في يوم االربعاء المصادف .2015/5/6
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