
ئل التعزية من داخل الجامعة رسامن  عددات رئاسة جامعة ابن رشد تلق

ها وسنواصل إيراد تلك التعزيات ونقلها للعائلتين هذا بعض ..وخارجها

 الصغيرة والكبيرة للفقيد

 

 إعالن الحداد في جامعة ابن رشد لمدة ثالثة أيام

 5102كانون الثاني يناير  52، 52، 52 

 دكتور سمير جميل حسين عميد كلية القانون والسياسةرحيل الزميل األستاذ ال

بشديد األلم وعميق الحزن واألسى، ننعى إلى زميالتنا وزمالئنا األفاضل، زميلنا األستاذ الدكتور سمير جميل حسين الذي 
مة أفقدته وافته المنية في طريق عودته من العراق إلى عائلته بمقر إقامته في فرنسا، حيث تعرض في طريق العودة ألز

الوعي، ُنِقل على إثرها إلى المستشفى بتركيا يوم الخميس المنصرم ولكنه سرعان ما أصيب بجلطة لم تمهله ولم تستطع 
 .من كانون ثاني يناير الجاري 12اإلجراءات الطبية إنقاذه منها، وتوفي يوم االثنين المنصرم الـ

سا، وتسلم مسؤولية عمادة كلية القانون والسياسة بجامعة ابن رشد عمل زميلنا في عدد من الجامعات بشمال أفريقيا، وفرن
وكان عضوا فاعال؛ حمل رسالة تحديث التعليم وتمكين نظام التعليم األلكتروني من ولوج . 1002في هولندا منذ العام 

ولقد . للقيم النبيلة السامية بعمق إنساني للطيبة واإلخاء والوفاء  وكان الزميل الراحل رجال. عالم التعليم الجامعي ببالدنا
 .عاد إلى العراق منذ سنتين محاوال نقل خبراته وجهوده لجامعات الوطن على الرغم من مساوئ الروتين وعقباته

ونحن إذ نترحم على زميلنا ونتمنى له الذكر الطيب وخلود اسمه بين علماء الوطن، نسأل لعائلته وأصدقائه وزمالئه 
 .الصبر والسلوان

 جامعة ابن رشد في هولندارئاسة 

  
سيقام مجلس الفاتحة على روحه بمقر إقامته في مدينة ليل بفرنسا، كما تتلقى الجامعة برقيات العزاء برحيل أحد * 

 .مؤسسيها وركنا من أركان عملها
 

 

 إعالن الحداد في جامعة ابن رشد لمدة ثالثة ايام لرحيل أحد مؤسسيها

http://www.averroesuniversity.org/au/index.php?option=com_content&view=article&id=
314:2013-01-24-14-54-27&catid=36:2008-10-01-18-35-16&Itemid=41 

 
 

 :وردت رئاسة جامعة ابن رشد رسائل وبرقيات التعزية اآلتية
 

 نعي الفقيد الراحل من قبل الزميل نائب رئيس الجامعة الدكتور صباح قدوري
 

 اآللوسي المحترم العزيز االستاذ الدكتور تيسير 

 تحية صادقة
ية، التي نشارككم وانفسنا وكافة اسرة جامعة ابن رشد في هولندا، وكلية القانون والسياس

 كان المغفور له عميدها، بهذه الفاجعة المؤلمة

ستبقى ذكراه مضيئة في قلوب كل الطيبين الذين تعرفو عليه وعملوا وواصلوا الصداقة 

وكان الفقيد رجال طيبا ومخلصا لعمله وصادقا مع اصدقائه ومحبوبا مع كل من .معه

اديمي والبحث العلمي في مجال االكالعمل معه، وقدم نموذجا جيدا في من ه ودقائصأ

http://www.averroesuniversity.org/au/index.php?option=com_content&view=article&id=314:2013-01-24-14-54-27&catid=36:2008-10-01-18-35-16&Itemid=41
http://www.averroesuniversity.org/au/index.php?option=com_content&view=article&id=314:2013-01-24-14-54-27&catid=36:2008-10-01-18-35-16&Itemid=41


غمد الفقيد برحمته، تنطلب من هللا عزوجل ان ي. الجامعات التي عمل فيها طيلة فترة حياته

 واصدقاء وزمالء الراحل الصبر والسلوان هوان يسكنه فسيح جناته، ولعائلته ومحبي
 

 اخوكم
 

 صباح قدوريالدكتور 
 

 العلمية وسفير السالم العالمي البرفويسر الصائغكما ورد نعي من الزميل نائب رئيس الجامعة للشؤون 

 المحترمالدكتور تيسير اآللوسي معالي رئيس الجامعة 

عزيكم ونفسي أحيل جزء مهم من بيتنا االكاديمي وجعني رأ

 وعائلة الفقيد

قترح مفاتحة الحكومة لتقعيد راتب الفقيد وااللتفات الى أو

 عائلته

 نا اليه راجعونإانا هلل و

 ه الصائغعبد االل

 نائب رئيس جامعة ابن رشد هولندة
 سفير السالم العالمي

  دباء بال حدود سابقاأرئيس منظمة 
 

 

 

 رئيس القسم الدكتور محمد عبدالرحمن يونس ئاسة قسم األدب العربي بجامعتنا  عبر رسالة رزميلنا الراحل نعت 
 

ر تعازينا القلبية الخالصة بوفاة فقيد جامعتنا، األستاذ الدكتو

سمير جميل حسين، عميد كلية القانون والسياسة، سائلين هللا 

سبحانه وتعالى أن يغفر له ويسكنه فسيح جنانه، ويلهم أهله 

 .وأصدقاءه وطالبه وزمالءه الصبر والسلوان،والبقاء هلل

  

((. َويَْبقَى َوْجهُ َربَِّك ُذو اْلَجالِل َواإلْكَرامِ . ُكلُّ َمْن َعلَْيهَا فاٍن ))

 .هللا العلي العظيمصدق 

  

 .قسم األدب العربي بكلية اللغة العربية بجامعة ابن رشد، في هولندا
  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 :وهذه سيرة ذاتية لزميلنا المرحوم الدكتور سمير جميل حسين
  الدكتور سمير جميل حسين

  1/7/1497: تاريخ الميالد 

 أربعة: متزوج ، عدد االطفال 
  

  الدراسات والشهادات

  بكالوريوس في القانون ، دراسة ذات الخمس سنوات في كلية القانون والسياسة التابعة للجامعة المستنصرية في بغداد 1471/1471

  .نوقشت في جامعة بغداد( االختراعإستغالل براءة ) ماجستير في القانون الخاص، عنوان الرسالة  1477

  (.-القانون الداخلي -تجارة الدولة في الجزائر) دكتوراه في القانون الخاص من جامعة باريس بدرجة شرف عالي، عنوان الرسالة  1441

  .فرنسا -في مدرسة المحاماة في مدينة لييل( في القضاء ومكاتب المحامين) دراسات ودورات تدريبية 1441/1449

  .فرنسا -في مدرسة المحاماة في مدينة لييل( في القضاء ومكاتب المحامين) دراسات ودورات تدريبية  1449/1441

 -دورات تدريبية في معاهد متعددة لتحديث المعارف ودراسة الكومبيوتر والتعرف على عمل المؤسسات الفرنسية في مدينة لييل 1441/1447

  .فرنسا

  .فرنسا–في مدرسة المحاماة في مدينة لييل ( في القضاء ومكاتب المحامين) تدريبية دراسات ودورات  1111/1111

   الخبرة االدارية والعلمية

  .رئيس مالحظين في شعبة الحقوق في مديرية التقاعد العامة في بغداد 1491/1474

) القانون المدني ، القانون التجاري: لتدريس القانون الخاصمدرس في كليتي الحقوق والعلوم االقتصادية في جامعة باتنة في الجزائر  1441/ 1474

بما فيها . ، العقود التجارية، العقود الخاصة،المدخل للقانون، قوانين الملكية الصناعية، عقد المقاولة بما فيها الصفقات العمومية (بجميع فروعه

، وأثنائها االشراف على رسالة ماجستير بعنوان حماية العالمة التجارية (ليةالشركة الفع) التدريس في الدراسات العليا في مادة الشركات التجارية

  .وكذلك االشراف على بحوث تخرج طلبة السنة الرابعة في كلية الحقوق

  .استاذ محاضر للقانون التجاري في كلية الحقوق والفقه المقارن في الجامعة العالمية للعلوم االسالمية في لندن  1111-1111

  مستشار قانوني حر 1111/1119

 

  المنشورات والمساهمات العلمية

  .من قبل وزارة الثقافة والفنون" استغالل براءة االختراع"نشر كتاب بعنوان  1477

  .رالقيت في كلية العلوم االقتصاديةالتابعة لجامعة باتنة في الجزائ" الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي" محاضرة عامة بعنوان  1411

ألقي في مؤتمر نقل التكنولوجيا والملكية الصناعية " براءآت االختراع وشهادات المخترعين مع إشارة للقانون الجزائري" بحث بعنوان  1419

  .والتنمية وانعكاساتها على التطبيق في الجزائر

  .لجزائريةمن قبل ديوان المطبوعات الجامعية ا" استغالل براءآت االختراع"إعادة نشر كتاب  1419

 .من قبل ديوان المطبوعات الجامعية الجزائرية" العقود التجارية الجزائرية" نشر كتاب بعنوان  1417

  .من قبل نفس الديوان" الملكية الصناعية وفق القوانين الجزائرية" نشر كتاب بعنوان  1411

  .في جامعة باريس" -ون الداخلي القان -تجارة الدولة في الجزائر " مناقشة رسالة الدكتوراه بعنوان 1441

  .من قبل دار الهدى في الجزائر" عقد المقاولة" نشر كتاب بعنوان  1441

  .إعادة نشر كتاب العقود التجارية الجزائرية من قبل نفس ديوان المطبوعات الجامعية 1449

  .في مدرسة المحاماة في فرنسا" سر مهنة المحامي" مناقشة بحث بعنوان  1111

 مجموعة محاضرات في القانون التجاري العراقي المقارن، ألقيت على طلبة السنة الثانية في كلية الحقوق والفقه المقارن التابعة للجامعة 1111

  .العالمية للعلوم االسالمية في لندن

  .سيةتعويض العمال عن إختراعاتهم في القانون الفرنسي، باللغة الفرن" االعداد لكتابة بحث بعنوان  1111

  ...المؤسسات الدستورية وعالقتها بالديمقراطية لعراقنا الجديد،الدستور وحمايته وغيرها: كتابات متعددة  1119

  اقتراح مسودة قانون عودة الكفاءات العراقية 1119-11-19 1111

 مسودة الدستور العراقي الدائم 1111

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 .عربي بكلية اللغة العربية بجامعة ابن رشد، في هولنداقسم األدب ال
  

 

 

 ونعى الزميل الدكتور عامر المقدسي عميد كلية إدارة األعمال الزميل الراحل 



 
 هولندا/ في جامعة إبن رشد   االخوة والزمالء األعزاء

 إنا هلل وإنا اليه راجعون

 المغفور له بالفقيد الراحل وأهل  بمزيد من الحزن واألسى تلقينا خبر الف اجعة التي ألمَّت

 عميد كلية الق انون والسياسة/ األخ والزميل سمير جميل حسين  

الذي كان يتصف بالطيبة ودماثة الخلق والمعشر ، والذي ستبقى ذكراه الطيبة في  
 أنفسنا وأنفس محبيه

لى  إثر أزمة صحية طارئة في تركيا وهو في طريق عودته من العراق القد وافته المنية  
 أدت الى رحيله مقر إق امته في فرنسا

 بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته نسأل الباري عزوجل أن يتغمد الفقيد

الصبر   بحسن الخاتمة ، ويلهمهم هئه وأصدق ائالى أهل الفقيد وأقربا مقدمين تعازينا
 ناوالسلو 

 ونورك الدائم يشرق عليه   ،،،   الراحة األبدية إمنحه يارب 

 عامر المقدسي/ د    أخوكم

 ******************** 
 

 نعي من الزميل الدكتور عبدالرحمن الجبوري 

 الخوة االعزاءا
بمزيد من الحزن واالسى تلقينا خبر الفاجعة المؤلمة بالفقيد الزميل سمير جميل 

 المغفور له
 الذي واره الثرى وجعله هللا قربه بفسيح جناته، بإذن هللا، نقدم تعزيتنا

 بحسن الخاتمة والصبر والسلون  الفقيد وأقرباءه وأصدقاءهالى عائلة 
 إنا هلل وإنا اليه راجعون

 أخوكم
 عبدالرحمن الجبوري

 ******************** 
 

 تعزية من الزميل الدكتور فؤاد بوعلي عضو هيأة تدريس جامعة ابن رشد

 إنا هلل وإنا إليه راجعون

 ة في وفاة هذا الهرم العلميتعازينا ألسرته الصغيرة وألسرة الجامعة كاف



 ودعواتنا له بالمعفرة والرضوان والجنان

     فؤاد بوعلي
 

 

 الخ االستاذ تيسير االلوسي المحترما

 رئاسة جامعة ابن رشد في هولندا

 عميد كلية القانون والسياسة -أشارككم احزانكم برحيل زميلكم أالستاذ الدكتور سمير جميل حسن

 خسارة كبيرة للجامعة وللوسط االكاديمي وللعراق برمتهالشك ان رحيله المفاجئ 

 وللفقيد الذكر الطيب دائما, لكم جميعا الصبر والسلوان

 جورج منصور

 جامعة ابن رشد مرشح دكتوراه في العلوم السياسية
 

 ******************** 
 

اآللوسي ستاذي الفاضل الدكتور تيسيرأ   

 بعد التحية

دي عائلته ر بهذه الطريقة ، عسى ان ينعم عليه هللا بجناته و يهلألسف فارقنا االستاذ سمي

لكم و لعائلته الكريمة الصبر و السلوان، ارجو قبول تعازي    

 

مساعد محاضر بقسم العلوم السياسية جامعة ابن رشد اخوكم دلير محمد   

 الدنمارك

 ******************** 
 

ته الواسعة وألهم اهله واحبائه وزمالئه وطلبته تغمده هللا برحم. انا هلل وانا اليه راجعون 

                  . وعظم هللا أجرهم وأحسن عزاءهم . الصبر والسلوان 

 مرشح دكتوراه إدارة األعمال جامعة ابن رشد  .  أخوكم نزار البرواري   
 

 ******************** 
 

 :إلی األخوة و األخوات وعائلة المرحوم األستاذ الد کتورسميرجميل حسين

بأسف شديد سمعت وفاة الدکتور سمير. بحزن و أسی أعبر عن حزني لوفاة الدکتور سمير وأتمنی من هللا 

أن يبشره بجناة فسيح ويبقی روحه الطاهر خالدا . بالتأکيد فقدان إنسان مثله تکون خسارة فی مسيرة العلم 

 .. آتمنی من هللا أن يعطي الصبر لعائلته و يعوض جامعتنا بأناس طيبين مثل األستاذ المرحوم

 إنا هلل و إنا إيليه راجعون

  

 مرشح دکتوراه  صحافة جامعة ابن رشد

 Shorsh Ali Ahmad 
Mobil - 0431303552 

Address- PO BOX 707 
Thomastown 3074 - Victoria 

 

 



 ******************** 
 

 سعيد الكرواني لسيد ا جامعة ابن رشد األدب العربي دراسات عليا ومن طالب 

 

 بسم هللا

 أستاذنا الفاضل البروفيسور تيسير يسر هللا أمره

 جميل حسينسمير عزاؤنا واحد في المرجوة له الرحمة الدكتور 

 وأن يكون ما عند هللا تبارك وتعالى خيرا له

 وأن يرزق أسرتيه الصغيرة والكبيرة الصبر والسلوان

 :وال نقول إال ما يرضي هللا

  ( وإنا إليه راجعونإنا هلل(

 

 ******************** 
كامل األسف واألسى نتلقى اآلن نبأ رحيل عميد كلية القانون والسياسة بجامعة ابن رشد ب

األستاذ الدكتور سمير جميل حسين الذي وافته المنية حسب بالغ الجامعة يوم اإلثنين 

وإذ نعبر لكافة أفراد .بفرنساالماضي في طريق العودة من بالده العراق نحو مقر إقامته 

عائلته الكبيرة والصغيرة وأعضاء وعضوات جامعة ابن رشد من إداريين وأساتذة وطلبة 

عن تأثرنا العميق لهذا الخبر المحزن والرحيل المفجع لشخصية علمية كنت نتمى 

ا التعرف عليها في سياق متابعتنا للدراسة بالجامعة التي أسهم في إرساء دعائم انطالقه

قبل أن يخطفه الموت في غفلة من الجميع،فإننا في الوقت نفسه ندعو له بالمغفرة 

وانا هلل وإنا إليه .والرحمة،ولعائلته وأحبته وأصدقائه بالجامعة وخارجها بالصبر والسلوان

 راجعون
 طالب دراسات عليا علوم سياسية جامعة ابن رشد المغرب|عبد المجيد السخيري 

 ******************** 

 
 :الدكتورة كاترين ميخائيلالزميلة من 

  لهذه االخبار تأسفةم

 هللا   هيرحم

  كاترين

 
بقسم التعزية الذي تم فتحه في صدقاء والزمالء ب األتوقد ك

 :شبكة األنترنت ما يأتيصفحات الجامعة ب
 



 
o  

o  
Zubaidy-Khawla Al البقاء هلل، وأنا هلل وأنا اليه راجعون 

 ·   مساء   19:94 أمس في الساعة 

o  
Abdeslam Fizazi  حزنت لوفاة الدكتور سمير جميل لكن امر هللا ال يمكن الحد

 االعتراض عنه سيما ونحن اليه راجعون كائنا من كنا فال حول وال قوة اال باهلل

عزائي السرته الصغيرة والكبيرة وعزاء خاص لجامعة ابن رشد التي فقدت اكاديميا 

 رائدا

o  
-ادريس جرادات.د-رحم هللا الفقيد واسكنه فسيح جنانه فلسطين-مجمع اللغة العربية

 فلسطين-الخليل-مركز السنابل للدراسات والتراث الشعبي

 

o  

o  
Firas Sabri أسكنه هللا فسيح الجنات 

 ·  ساعات 7منذ 

o  
Narmin Othman  أسكنه هللا فسيح جناته والصبر والسلوان لعائلته والصدقائه

 الطيبن 

 ·  ساعات 7منذ 

o  
 رحمه هللا رحمة واسعة فؤاد بوعلي.د

 ·  ساعات 7منذ 

 

o Suhail Zahawe الذكر الطيب للدكتور سمير جميل حسين 

 ·  ساعات 7منذ 

o  
Mutaz Ismail رحم هللا الفقيد والذكر الطيب له دائما 
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 ·  ساعات 9منذ 

o  
Selah Germiyan  الصبر والسلوان لعائلة الراحل الدکتور سمير جميل و کذلك

 .الصدقائه واقاربه وزمالءه في جامعة ابن رشد

   ساعات 9منذ 

o  
Nihad Al Kadi رحمه هللا واسكنه فسيح جناته وهم السابقون ونح الالحقون 

o  
تعازينا لكم استاذ ..... لروحه السالم والهله وذويه واصدقائه الصبر الجميل  حميد الحريزي

 ....ائقة الموت كل نفس ذ... تيسر ومن خاللكم لكم كادر جامعة بن رشد 

 ·  ساعات 7منذ 

o  
Alousi-Tayseer A. A. Al  خالص الشكر والتقدير لتعازيكم الجليلة وهي مشاطرة إخاء

ديق أخ وإنسان طيب وعراقي أصيل تغّرب وكابد وعانى وبقي في اسى عميق لفقد زميل ص

مخلصا لخدمة وطنيه وشعبه وبأول فرصة اتجه ليشارك ببناء مسيرة التعليم الجامعي ولكن 

له .. رحل عنا وهو بعز عنفوان العطاء.. المنية لم تمهله طويال في خدمة الجامعة العراقية 

 غ تقديرناالذكر الطيب ولكم العمر والسالمة مع بال

 ·  ساعات 7منذ 

o  
Fizazi Abdeslam  كم هو مؤلم ان يفارقنا عزيز علينا وكم هو كارثي ان ان نفقد هرما

ي الن صنع االكاديمي ليس من السهل اليسير اكيد يتطلب زمنا ومراسا شامخا خدم ما هو ثقاف

لكن ما حيلتنا امام قوة الخالق؟؟ رحم هللا الفقيد ومواساتي السرته الصغيرة .. وتجربة

والكبيرة واخص بالذكر جامعتنا الرائدة ابن رشد برئاسة عميدها الشامخ اخي الدكتور تيسير 

 جسدا عزيزا لكن ليس فكرا النه سيبقى ابدا في الذاكرةالذي اقدر معاناته وهو يواري 

o  

o  
Alyasiry Ahmed عزائنا لكم ولعائلة الفقيد 

 ·  الهاتف المحمولبواسطة   مساء   19:19 أمس في الساعة 

o  
Mr.Ashraf Salih اللهم ارحمه وأجعل قبره روضة من رياض الجنة، والهم أهله الصبر 

o  
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o  

Neven Elhoune  هلل ما أعطى وهلل ما أخذ عظم هللا أجركم فى المرحوم وألهمكم فى فقده

 جميل الصبر والسلوان

 ·  ساعة  11 منذ 

o  
Hassan Halboos-Dr الذكر الطيب للفقيد و الصبر و السلوان الهله ومحبيه 

 ·  ساعة  11 منذ 

o  
Mourad Tadghout إنا هلل وإنا إليه راجعون 

 ·  ساعة  19 منذ 
o  

o  
 تغمده هللا برحمته الواسعة  قصي المعتصم

 ·  تم تعديل·  الهاتف المحمولبواسطة   مساء   19:11 أمس في الساعة 

 

o  

Suhail Zahawe  نشارك احزانكم ولعائلته واصدقائه الصبر وتحية لروحه الطاهر. 

o  
Afaf Kadiki  عظم هللا اجركم.. ان هلل وان اليه راجعون 

 ·  قبل بضع ثوانٍ 

  

o  

o  
Faisal Faek Sabri الصبر و السلوان لعائلة الفقيد.... يغمده هللا فسيح جناته 

 ·  دقائق 1منذ 

 

o  

https://www.facebook.com/neven.elhoune
https://www.facebook.com/neven.elhoune
https://www.facebook.com/neven.elhoune
https://www.facebook.com/groups/117372807633/permalink/10151251836202634/?comment_id=10151252028387634&offset=0&total_comments=3
https://www.facebook.com/dhalboos
https://www.facebook.com/dhalboos
https://www.facebook.com/dhalboos
https://www.facebook.com/groups/117372807633/permalink/10151251836202634/?comment_id=10151252118322634&offset=0&total_comments=3
https://www.facebook.com/mourad.tadghout
https://www.facebook.com/mourad.tadghout
https://www.facebook.com/mourad.tadghout
https://www.facebook.com/groups/117372807633/permalink/10151251836202634/?comment_id=10151252579697634&offset=0&total_comments=3
https://www.facebook.com/qusay.muatasim
https://www.facebook.com/qusay.muatasim
https://www.facebook.com/qusay.muatasim
https://www.facebook.com/qusay.muatasim
https://www.facebook.com/groups/304516602341/permalink/10151374539237342/?comment_id=10151374554187342&offset=0&total_comments=1
https://www.facebook.com/mobile/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/siver49
https://www.facebook.com/siver49
https://www.facebook.com/siver49
https://www.facebook.com/afaf.kadiki
https://www.facebook.com/afaf.kadiki
https://www.facebook.com/afaf.kadiki
https://www.facebook.com/groups/averroesuni/permalink/10151247566812058/?comment_id=10151248088832058&offset=0&total_comments=5
https://www.facebook.com/groups/averroesuni/permalink/10151247566812058/?comment_id=10151248088832058&offset=0&total_comments=5
https://www.facebook.com/faisal.f.sabri
https://www.facebook.com/faisal.f.sabri
https://www.facebook.com/faisal.f.sabri
https://www.facebook.com/groups/averroesuni/permalink/10151248081897058/?comment_id=10151248086797058&offset=0&total_comments=1
https://www.facebook.com/jawad.aldiwan
https://www.facebook.com/jawad.aldiwan


Diwan-Jawad Al هيرحمه هللا ويسكنه فسيح جنات 

  · ةساع  17 منذ 

o  

Xalid Hussein نرحم هللا الفقيد وادخله فسيح جنانه وانا هلل وانا اليه راجعو 

 

 

 

 

 كل من عليها فان: صالح خلفاوي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :القاص والروائي العراقي عبد الباقي شنان يعزي 

وأتمنى , البقاء في حياتك , الصديق الحبيب الروائي الناقد الدكتور محمد عبد الرحمن يونس 

لك الصبر والسلوان بالراحل األستاذ الدكتور سمير جميل حسين عميد كلية القانون والسياسة 

 صديقك عبد الباقي شنان.. في جامعة بن رشد في هولندا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :الناشر نبيل دوادة ـ مدير دار األلمعية للدراسات والنشر بالجزائر يقول 

 البقاء في حياتك اخي الكريم وعظم هللا اجركم في هذا العالم المبجل واالستاذ الكريم رحمه

 هللا والهمكم جميعا الصبر الجميل ان هلل وان إليه راجعون

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األستاذ سمير بلكفيف ـ الجزائر

 رحمه هللا وأسكنه فسيح جنانه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشاعرة والقاصة بديعة كشغري ـ السعودية

 رحم هللا الفقيد وأسكنه فسيح جناته مع تعازينا للدكتور القدير محمد يونس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األستاذة روفيا بوقنوت ـ الجزائر

 البقاء هلل إنا هلل وإنا إليه راجعون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األستاذ الدكتور فتحي عزيز ـ مصر ـ جامعة الزقازيق

د سمير جميل حسين ونسأل المولي عز وجل أن يسكنه فسيح .خالص التعازي في وفاة ا

 ه ويلهم أهله وأحبائه وتالميذه الصبر والسلوانجنات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Najet  وان إليه راجعون ـ الفنانة التشكيليةهللا يرحمو ويحسن إليه إن هلل

Belkhiria تونس 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مركز -إدريس جرادات.د -رحم هللا الفقيد واسكنه فسيح جنانه فلسطين-مجمع اللغة العربية

 فلسطين-الخليل-السنابل للدراسات والتراث الشعبي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 :وسجل مروره ومواساته كما زار قسم التعازي األعزاء
 Mutaz Ismail 

o  جامعة بغداد/ كلية الفنون الجميلة 

  
Khaled Siger 

o Ph.D. Moscow, Ussr.1981, Chemistry of Petroleum 

Fractions 

  
Nadr Thiab 

o كلية الفنون الجميلة 

  
Jasim Alhamdani 

o Stockholm, Sweden 

  
Firas Sabri 

  
Aman Otoum 

o Yarmouk University  |جامعة اليرموك 

 Mardan Zandi   , Fizazi Abdeslam   و Abdeslam Fizazi  

  Shilan Abdulmanaf ،     شعيب لعسيري أبو شادي 

 ShaboSaed  
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o Eskilstuna, Sweden 

  
Fizazi Abdeslam 

o  Docteur   في Faculté des lettres agadir  

  
Samir Shabilla 

o University of Baghdad 

  
 الصقر الكردي

o ثانوية كاوه 
 
 
 

https://www.facebook.com/pages/Eskilstuna-Sweden/115306581815813
https://www.facebook.com/fizazi.abdeslam1?fref=pb
https://www.facebook.com/fizazi.abdeslam1?fref=pb
https://www.facebook.com/fizazi.abdeslam1?fref=pb
https://www.facebook.com/pages/Docteur/111973092195092
https://www.facebook.com/pages/facult%C3%A9-des-lettres-agadir/115313745145505
https://www.facebook.com/samirshabilla?fref=pb
https://www.facebook.com/samirshabilla?fref=pb
https://www.facebook.com/samirshabilla?fref=pb
https://www.facebook.com/pages/University-of-Baghdad/110845432276127
https://www.facebook.com/alsqr.alkrdy?fref=pb
https://www.facebook.com/alsqr.alkrdy?fref=pb
https://www.facebook.com/alsqr.alkrdy?fref=pb
https://www.facebook.com/alsqr.alkrdy?fref=pb
https://www.facebook.com/pages/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D9%88%D9%87/131261820232904
https://www.facebook.com/pages/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D9%88%D9%87/131261820232904

