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 صورة شخصية ايمان جليل ابراهيم نجرس السامرائي االسم الرباعي واللقب:

 62/26/2621بعقوبة     : محل وتاريخ الوالدة

 متزوجة الحالة االجتماعية: --ديالى/  عنوان السكن الحالي:

 

 

 الدراسية(: الـشـهـاداتالتحصيل الدراسي)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التخصص  الشهادة

 العام

التخصص 

 الدقيق

المعدل 

 العام

رقم وتاريخ  الجهة المانحة

 امعياالمر الج

تاريخ 

 المناقشة

رقم وتاريخ 

حجز مقعد 

 الدكتوراه
 الكلية الجامعة

اصول  بكلوريوس

 الدين

 8,09

5 

العلوم  بغداد

 االسالمية

15/9/1881   

العلوم  ماجستير

 االسالمية

9,08 فقه مقارن

7 

العلوم  بغداد

 االسالمية

في   17,1

1,/1/1885 

11/1/

1885 

 

فلسفة في  دكتوراه

العلوم 

 االسالمية

9,05 فقه مقارن

, 

العلوم  بغداد

 االسالمية

في  1,381

18/1,/1,,, 

17/8/

1,,, 

في  2123

11/9/

188, 



1 

 

  ة الوظيفية:مجاالت السير
تاريخ  تاريخ العنوان الوظيفي الوزارة التعيين

 االستحقاق

الجامعة المستنصرية 

 بية/ كلية التر

التعليم العالي 

 والبحث العلمي

مدرس مساعد وفق االمر 

 ( 5252الجامعي المرقم ) 

11/,/

1885 

 

1,/,/

1885 

المستنصرية الجامعة 

 / كلية التربية

التعليم العالي 

 والبحث العلمي

مدرس وفق االمر الجامعي 

 (1828المرقم )

17/2/

1,,, 

3/1/1,,, 

جامعة ديالى / كلية 

 المعلمين

العالي التعليم 

 والبحث العلمي

 315استاذ مساعد على قانون 

وفق االمر الجامعي 

 (,133المرقم)

11/8/

1,,3 

3/1/1,,3 

جامعة ديالى / كلية 

 تربية االساسيةال

التعليم العالي 

 والبحث العلمي

استاذ وفق االمر الجامعي 

(17,52) 

13/11/

1,11 

31/9/

1,11 

 

 اإلدارية:العلمية والمناصب 

 المدة مؤسسةال المنصب ت

لتربية  ا مقرر فرع 1
وفق االمر  االسالمية
( في  3371الجامعي ) 
1,/1,/1885 

 التعليم العالي والبحث العلمي

كلية  –الجامعة المستنصرية 
 التربية

 

من:       
1,/1,/1885 

:  إلى
1889 

 مقرر قسم طرائق التدريس 1
وفق االمر الجامعي ) 

 ,,,19/8/1( في  ,317

 ي والبحث العلميعالالتعليم ال

كلية  –الجامعة المستنصرية 
 التربية

 

من:    
19/8/1,,, 

إلى:   
1,,1 

وفق مقرر فرع اللغة العربية 3
االمر الجامعي المرقم ) 

 3,,8/7/1( في 752

 التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية المعلمين –جامعة ديالى 

: من
8/7/1,,3 

:  إلى
1,,2 

 سالميةعميد كلية العلوم اال 2
و ,الوزاري موفق االمر 

 12/1/1,11في  2/198
واالمر الجامعي المرقم ) 

 1/3/1,11(في 1887

 التعليم العالي والبحث العلمي

كلية العلوم  –جامعة ديالى 
 االسالمية

 

من:   
3/3/1,11 

 االنإلى:    
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 اإلسـهــام فـي مجاالت الــبحـث العــلمــي:

 

 :الكتب المؤلفة أوال:

 

) أ.د. إيمان جليل ابراهيم ( و)م.د.فاضل  افة االسالمية المفاهيم والتحديات المعاصرة من تأليفالثق -1

الطبعة  ه1331-م6112احمد حسين( مطبوع في مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع/عمان)

 االولى.

هان الدين كتاب السير الى الفصل الخامس والثالثين من المحيط البرهاني في الفقه النعماني لبر -6

.نشر في المطبعة محمود بن احمد بن عبد العزيز بن مازة البخاري الحنفي ) دراسة وتحقيق (

 (.6111المركزية/جامعة ديالى للعام الدراسي)

 

 :والمقبولة للنشر في مجالت محلية ودولية البحوث العلمية المنجزة المنشورة ثانيا:

 ( بحث.17)

 لمية للنشر أو الترقيات العلمية:اإلسهام بتقييم البحوث الع ثالثا:

 ( بحث.19( ترقيات علمية لمرتبة االستاذية من مختلف جامعات العراق بمعدل ) 7)

  ( بحث . ,3( ترقيات علمية لمرتبة استاذ مساعد من مختلف جامعات العراق بمعدل )9) 

 

 االشتراك في المنظمات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني:   

ة علمية  لتطوير وتحديث مناهج حقوق االنسان وحقوق االقليات والتنوع ضمن مقرررات وزاري عضو لجنة

 .3/1,12/,1( في  1513/  2قسم المجتمع المدني وفق االمر الوزاري ) ب ت 
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 المواد التي درسها في الدراسة االولية:

المرحلة  ت

 الدراسة

العام  المؤسسة المادة

 الدراسي
 القسم ةالكلي الجامعة

 1885 فرع التربية االسالمية كليةالتربية المستنصرية النظم االسالمية  1

 اصول الفقه  1

 قواعد التالوة

 علوم القران

 ايات االحكام

 فقه السيرة

 طرائق تدريس - كليةالتربية المستنصرية

علوم القران والتربية  -

 االسالمية

188, 

 نظم اسالمية  3

 علوم القران

 1885 اللغة العربية كليةالتربية ةالمستنصري

كلية  المستنصرية العقائد االسالمية  2

 المعلمين

 اللغة العربية -

 قسم التاريخ -

 رياض االطفال -

 اللغة االنكليزية -

 الجغرافية -

 

1885 

التربية  ديالى العقائد االسالمية  5

 االساسية

 اللغة العربية -

 قسم التاريخ -

 رياض االطفال -

 لغة االنكليزيةال -

 الجغرافية -

1888 
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 طاريح الجامعية:للرسائل واأل االشراف والمناقشات والتقويمات العلمية

مقوما علميا الطروحة الدكتوراه الموسومة)اختالف االحكام بين الرجل و المرأة في العبادات( للعام  .1

 م.5,,1/,/7

مقومررا علميررا لرسررالة الماجسررتير الموسومة)مختصررر الفترراوي الكبررري للشرريخ شررهاب الرردين( للعررام  .1

 م.,,,17/2/1

ل لرسرررالة الماجسرررتير الموسرررومة)ترجيحات االمرررام اللخمررري الفقهيرررة مرررن خرررالل حاشرررية  .3 مقومرررا علميرررا

 م.7,,3/1/,الدسوقي( 

لفسرراد االداري معالجررة اسررالمية معاصرررة مقومررا علميررا الطروحررة الماجسررتير الموسررومة)معالجة ا .2

 م(.9,,12/5/1

 (.7/3/1,11مقوما علميا الطروحة الدكتوراه)التأصيل الشرعي للقانون المدني العراقي  .5

رئرريس لجنررة مناقشرررة دكتوراه/جامعررة تكريررت كليرررة التربيررة لمناقشررة طالرررب الرردكتوراه قسررم علررروم  .,

ي اطروحتره الموسرومة)االراا الفقهيرة لالمرام القرأن/فقه مقارن)اركان عبد اللطيف محمود حسرن( فر

 .18/5/1,13الروياني في باب الطهارة)دراسة مقارنة(( بتاريخ 

رئيس لجنة مناقشة دكتوراه/جامعة تكريت كلية التربية لمناقشة طالب الدكتوراه )محمد حمدي رشيد  .7

لجررة االزمررات خلررف( قسررم علرروم القرأن/فقرره مقررارن فرري اطروحترره الموسررومة )دور الزكرراة فرري معا

 .19/9/1,13االقتصادية(بتاريخ 

عضو مناقشة طالب الماجستير)نبيل عبد الجبار خلف( في جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم  .9

( فررررري 17381وفرررررق االمرررررر االداري المررررررقم ) 11/1,13/,1االنسرررررانية/علوم القررررررأن بتررررراريخ 

1,/11/1,13. 

موفق علوان( جامعة بغداد كليرة العلروم االسرالمية /قسرم عضو لجنة مناقشة طالب الدكتوراه)محمود  .8

اصول الدين في اطروحته الموسومة)الشفاعة الدنيوية وقضاا الحاجرات فري السرنة النبويرة(  بتراريخ 

 (.919,/17وفق االمر االداري المرقم)د//  31/11

للعلرروم  رئرريس لجنررة مناقشررة طالررب الرردكتوراه )فهررد شررالك خلررف( جامعررة تكريررت/ كليررة التربيررة .,1

االنسانية/قسررم علرروم القرررأن فرري اطروحترره الموسررومة)االمام المتررولي وارااه فرري الطهررارة مررن خررالل 

( فري 7/19/7257وفق االمرر االداري ) 8/1/1,13المجموع النووي/دراسة فقهية مقارنة( بتاريخ 

1,/11/1,13. 

ة/كليررة الفقرره فرري رئرريس لجنررة مناقشررة طالررب الماجسررتير )ايفرراد طالررب محمررد حسررن( جامعررة الكوف .11

اطروحتهرررا الموسرررومة )االراا المعاصررررة فررري فقررره المررررأة المسرررتحدثات الطبيرررة انموذجرررا( بتررراريخ 

 .1/1,12/,3( في 525وفق االمر االداري المرقم)د.ع  8/3/1,12

 



, 

 

 

عضررررو لجنررررة مناقشررررة طالررررب الدكتوراه)وليررررد جاسررررم محمررررد ارزي (/جامعررررة بغداد/كليررررة العلرررروم  .11

في اطروحته الموسومة )الفتاوي الظهيرية لالمام ظهر الدين ابى بكرر محمرد  االسالمية/قسم الشريعة

ه( مرن بدايرة المخطروط الرى نهايرة براب الحج/دراسرة وتحقيرق(  18,بن احمد بن عمرر البخراري)ت 

 .5/5/1,12( في 8,,17/1وفق االمر االداري المرقم)د/ 1,12/,/19بتاريخ 

دي كاطع(جامعرة الكوفرة /كليرة العلروم االسرالمية فري عضو لجنة مناقشة طالب الدكتوراه)زهراا مهر .13

دراسرررررررة مقارنرررررررة(  –اطروحتهرررررررا الموسرررررررومة)احكام الذمرررررررة العهررررررردة فررررررري الفقررررررره االسرررررررالمي 

 .9/1,12/,1( في 5,,2ع/,( وفق االمر االداري )د1,12/,18/1بتاريخ)

روحترره عضرو لجنررة مناقشررة طالررب الدكتوراه)ناصررر هررادي ناصرر(جامعة الكوفررة /كليررة الفقرره فرري اط .12

وفرررررررق االمرررررررر  1/11/1,12الموسرررررررومة)الفقه السياسررررررري عنرررررررد االمرررررررام علررررررري))ع(( بتررررررراريخ 

 .1,12/,1/,1(في 2982ع/,االداري)د

رئرريس لجنررة مناقشررة طالررب الماجسررتير)عمر حسررن علي(/جامعررة بغداد/كليررة العلرروم االسررالمية فرري  .15

االمام والمأموم من خالل رسالته الموسومة )ترجيحات االمام العمراني من كتاب الصالة الى مواقف 

 .8/11/1,12( في 7,5,/17وفق االمر االداري )د/ 11/1,12/,1كتابه))البيان(((في 

عضررو لجنررة مناقشررة طالررب الرردكتوراه)ايمان عصررام وفيق(/جامعررة بغداد/كليررة العلرروم االسررالمية فرري  .,1

ين ولري الردين اطروحتها الموسومة )مختصر المهمات لالمام القاضي احمد بن عبد الرحيم برن الحسر

( ,17/7,7وفق االمر االداري المرقم)د/ 19/11/1,12( بتاريخ ,591ابى زرعة بن العراقي ت 

 .11/11/1,12في 

عضو لجنة مناقشة طالب الدكتوراه)يوسف نروري جمعرة باقي(/جامعرة بغداد/كليرة العلروم االسرالمية  .17

درايرا كتراب نهايرة المطلرب فري  في اطروحته الموسومة )اختارات االمام الجويني في كتاب البيع مرن

 .1,15/,/,1في  17/1395المذهب دراسة فقهية مقارنة عدد ا 

 ,18اشراف على طالب ماجستير /دراسات عليا كلية االمام االعظم /الجامعة)علي حمد محمود( ع/ .19

15/1/1,15. 

 (.1,13/,/13مناقشة طالب دكتوراه في جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية ) .18

(/جامعررة بغداد/كليررة العلرروم االسررالمية فرري زياد عفترران حمادمناقشررة طالررب الرردكتوراه) عضررو لجنررة .,1

ما عده الشريرازي خطرأ عنرد اصرحاب الوجروه مرن الشرافعية فري كتابره المهرذب الموسومة ) هاطروحت

وفرق االمرر االداري  ,1,1/,/13بتراريخ ( ( في العبادات ,المعامالت, االحروال الشخصريةه ,27)

 .,5/1,1/,1 في 17/3,22د/
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 المشاركة في النشاطات العلمية المتنوعة:

 المشاركة في الدورات التدريبية والتطويرية: -1

 نوع المشاركة مكان إقامتها مدتها عنوان الدورة ت

 متدرب مدرب إلى من

دورة وحررررررردة تطررررررروير طرائرررررررق  1

الترررررردريس والترررررردريب الجررررررامعي 

( فرري  ,1,الخامسررة وفررق االمررر ) 

18/3/1,,1 

الجامعة  /    / ,8/9/188

كلية  –المستنصرية 

 التربية

 متدرب 

دورة طرائررررق الترررردريس التاسررررعة  1

(  1121والخمسررين وفررق االمررر ) 

 ,,,7/1/,1في 

1,/7/

1,,, 

الجامعة  /    /

كلية  –المستنصرية 

 التربية

 متدرب 

/18/3 دورة الحاسوب التاهيلية 3

1,,1 

كلية  –جامعة ديالى  /    /

 ةالتربي

 متدرب 

دورة تدريبيررة فرري اسررتخدام المكتبررة  2

( فري 529وفق االمر )االفتراضية 

12/5/1,11 

12/5/

1,11 

 –جامعة ديالى  /    /

مركز التطوير 

 والتعليم المستمر

 متدرب 

دورة تدريبية في استخدام السربورة  5

( فرري  528التفاعليررة وفررق االمررر )

12/5/1,11 

12/5/

1,11 

 –جامعة ديالى  /    /

مركز التطوير 

 والتعليم المستمر

 متدرب 

/17/2 مبادئ االدارة الحديثة ,

1,1, 

13/2/

1,1, 

 متدرب  رئاسة جامعة ديالى

 

 المشاركة في ورش العمل: -2

مكان إقامة  مدة إقامتها عنوان ورشة العمل ت

 الورشة

 نوع المشاركة

 مشار  حضور إلى من

  حضور –جامعة ديالى  5/1,13/,19/5/3 ورشة تدريبية حول حقوق االنسان 1
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 المركز الثقافي 1,13

ورشة العمل الموسومة)البحث  1

العلمي والتنمية المستدامة( باالمر 

 ,18/2/1,1في 5783الجامعي

11/2/

1,1, 

رئاسة جامعة  ,11/2/1,1

ديالى/قسم البحث 

 والتطوير

  حضور

 

 :العلمية المشاركة في المؤتمرات -3

 نوع المشاركة ان إقامة المؤتمرمك مدته عنوان المؤتمر ت

 مشار  حضور إلى من

مؤتمر اللجنة   1

التحضيرية لمؤتمر 

 المناهج الدراسية

12/1/1,11 15/1/

1,11 

مركز دراسات 

 جامعة الكوفة

  حضور

مؤتمر) تطوير مناهج  1

التدريس في العلوم 

االسالمية والمشكالت 

 االنسانية المعاصرة (

الجامعة  –اد بغد 3/1,11/, 2/3/1,11

 العراقية

عضو اللجنة  

 التحضيرية

المشاركة في المؤتمر  3

 العلمي الثاني

11/2/1,11 13/2/

1,11 

 –جامعة االنبار 

كلية العلوم 

 االسالمية

  حضور

المؤتمر العلمي الرابع  2

)الوحدة االسالمية بين 

 الواقع والطموح (

8/5/1,11 11/5/

1,11 

 –جامعة تكريت 

 كلية الشريعة

  ضورح

مؤتمر )مواكبة الشريعة  5

االسالمية لمتطلبات 

 العصر ومعالجتها (

 –جامعة سامراا  3/5/1,11 1/5/1,11

كلية العلوم 

 االسالمية

  حضور

المؤتمر العلمي )نحو  ,

منهج علمي افضل لفهم 

 العلوم االسالمية

كلية  -جامعة االنبار 7/5/1,11 5/1,11/,

 العلوم االسالمية

  حضور

ر) التواصل مؤتم 7

الحضاري في القران 

 الكريم (

كلية  –جامعة بابل  9/5/1,11 7/5/1,11

 الدراسات القرانية

  حضور

مؤتمر) الوحدة االسالمية  9

 بين الواقع والطموح (

8/5/1,11 1,/1,/

1,11 

 –جامعة تكريت 

 كلية الشريعة

  حضور
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 عنوان المؤتمر

 نوع المشاركة مكان إقامة المؤتمر مدته

 مشار  حضور  إلى من

مؤتمر ) التطوير نحو  11

 مجتمع المعرفة (

17/11/

1,11 

19/11/

1,11 

وزارة التعليم العالي 

 والبحث العلمي

  حضور

المؤتمر الدولي لتطوير  11

 التعليم العالي في العراق

17/11/

1,11 

18/11/

1,11 

وزارة التعليم العالي 

 والبحث العلمي

  حضور

 مؤتمر ) النهضة 13

الحسينية تحرير للذات 

 وحركة الشعوب (

11/11/

1,11 

11/11/

1,11 

 –جامعة كربالا 

كلية العلوم 

 االسالمية

  حضور

مؤتمر ) علم اصول الفقه  12

 وصلته بالعلوم االخري (

 –الجامعة العراقية  5/3/1,13 2/3/1,13

 كلية الشريعة

  حضور

المؤتمر الدولي الرابع  15

ة )الطفل العراقي والتنمي

 البشرية (

 

13/2/1,13 15/2/

1,13 

 –جامعة الكوفة 

كلية التربية 

 االساسية

  حضور

المؤتمر العلمي الطبي  ,1

 السابع

15/5/1,13 1,/5/

1,13 

قاعات فندق  –بغداد 

 المنصور ميليا

  حضور

المؤتمر العالمي الرابع )  17

الحوزة والجامعة وحدة 

في االهداف وتنوع 

 االدوار للنهوض بالواقع

 العلمي والثقافي للعراق

 

 

 

13/5/1,13 12/5/

1,13 

 –جامعة كربالا 

 كلية الشريعة

  حضور



1, 

 

 

 

 

 
 عنوان المؤتمر

 نوع المشاركة مكان إقامة المؤتمر مدته

 مشار  حضور إلى من

/12/3 13/3/1,11 مؤتمر الكتاب الثاني 19

1,11 

كلية  –جامعة ديالى 

 الهندسة

  حضور

لثالث ) المؤتمر العلمي ا 18

اطفال ونساا العراق : 

اشكاليات الحاضر 

 وتحديات المستقبل (

13/3/1,11 15/11/

1,11 

 –جامعة ديالى 

مركز ابحاث 

 الطفولة واالمومة

  حضور

المؤتمر العلمي الرابع  ,1

)الرؤا المستقبلية للتنمية 

المستدامة في التعليم 

 العالي (

3,/3/1,11 31/3/

1,11 

كلية  -جامعة ديالى

 ربية االساسيةالت

  حضور

المؤتمر العلمي الثاني )  11

بالعلم ينهض العراق من 

 جديد (

18/2/1,11 1,/2/

1,11 

كلية  -جامعة ديالى

 العلوم

  حضور

مؤتمر) امراض االطفال  11

) 

18/2/1,11 11/2/

1,11 

مركز  -جامعة ديالى

ابحاث الطفولة 

 واالموة

  حضور

مؤتمر االعجاز القراني  13

لقران بحر الثالث) ا

اليدر  غوره وال تنفذ 

درره وال نقتضي عجائبه 

) 

15/2/1,11 1,/2/

1,11 

كلية  -جامعة ديالى

 التربية االساسية

  حضور

مؤتمر ) اقتصاد المعرفة  12

ومعطياته في التعليم 

 العالي (

1,/2/1,11 11/2/

1,11 

كلية  -جامعة ديالى

 التربية االساسية

  حضور

لنا مؤتمر ) مستقبل اجيا 15

الواعدة مرهون بالبيئة 

 الحضارية التي نصنعها (

 

15/2/1,11 17/2/

1,11 

كلية  -جامعة ديالى

التربيةللعلوم 

 االنسانية

  حضور
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 عنوان المؤتمر

 نوع المشاركة مكان إقامة المؤتمر مدته

 مشار  حضور إلى من

مؤتمر) حقوق االطفال  ,1

والنساا في العراق بين 

 يك (التمكين والتهم

مركز  -جامعة ديالى 2/1,11/, 5/2/1,11

ابحاث الطفولة 

 واالمومة

  حضور

مؤتمر) اشكاليات التداخل  17

بين مفهومي االرهاب 

 وحقوق االنسان (

12/2/1,13 15/2/

1,13 

كلية  -جامعة ديالى

القانون والعلوم 

 السياسية

  حضور

حضور المؤتمر الطالبي  19

االول لبحوث التخرج 

 1,13 -1,11للعام 

8/5/1,13 1,/5/

1,13 

جامعة ديالى/ كلية 

 التربية االساسية

  حضور

  حضور جامعة ديالى 1,13/,/3 1,13/,/1 مؤتمر ) عشائر ديالى ( 18

الفكر االسالمي بين  ,3

 االصالة والمعاصرة

1,/11/

1,13 

17/11/

1,13 

جامعة ديالى / 

 المركز الثقافي

رئيس  

 المؤتمر

لمي مؤتمر ) البحث الع 31

سبيلنا للتنمية الزراعية 

المستدامة وتطوير االنتاج 

) 

3/11/1,13 2/11/

1,13 

جامعة ديالى / كلية 

 الزراعة

  حضور

مؤتمر كلية التربية للعلوم  31
 االنسانية

جامعة ديالى/الملتقى   2/5/1,15
 االكاديمي

  حضور

  حضور   11/2/1,15 مؤتمر كلية بالد الرافدين 33

العلوم مؤتمر كلية  32
 االسالمية

 )جامعة بغداد(

  حضور جامعة بغداد  15/2/1,15

مؤتمر كلية التربية  35
االساسية)بوابة المعرفة 
 نحو التنمية والمستقبل(

 

 

  حضور جامعة ديالى  9/2/1,15
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 عنوان المؤتمر

 نوع المشاركة مكان إقامة المؤتمر مدته

 مشار  حضور إلى من

السنوي  المؤتمر الطالبي ,3

الثاني لتاريخ التخرج 

 نحو الملتقى االكاديمي

  حضور كلية الهندسة  11/5/1,15

مؤتمر كلية التربية  37

االساسية المؤتمر 

 الطالبي الرابع بعنوان

)بحوث طلبتنا خطوة 

 علم(

  حضور جامعة ديالى  5/1,15/,1

  حضور جامعة ديالى  15/5/1,15 مؤتمر كلية الزراعة 39

مر العلمي الثاني المؤت 38

للعلوم الهندسية تحت 

شعار)البحث العلمي 

الهندسي دعامة البناا 

 والتطور(

1,/11/

1,15 

17/11/

1,15 

جامعة ديالى/قاعة 

 الملتقى االكاديمي

  حضور

مهرجان النحل الرابع  ,2

بمناسبة يوم النحل 

 ,1,1العالمي 

جامعة ديالى/كلية   ,12/3/1,1

 الزراعة

  حضور

صرة في الثقافة رؤي معا 21

 والمعرفة في قاعة المعلم

جامعة ديالى/كلية   ,31/3/1,1

 التربية االساسية

  حضور

افتتاح ستة مختبرات  21

للدراستين العليا واالولية  

لالقسام علوم الحياة 

وعلوم الفيزياا وعلوم 

 الكيمياا والتقانة االحيائية

جامعة ديالى/كلية   ,2/1,1/,1

 العلوم

  حضور

معرض السنوي الثالث ال 23

 للطيور

جامعة ديالى/كلية   ,12/2/1,1

 الزراعة

  حضور

جامعة ديالى/كلية   ,13/2/1,1المعرض العلمي السنوي  22

التربية للعلوم 

  حضور
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 السادس

 

 

 الصرفة

المؤتمر العلمي االول  25

لبحوث الطلبة تحت شعار 

بحوث طلبتنا لبنة اساسية 

 لبناا عراقنا الجديد 

جامعة ديالى/كلية   ,15/2/1,1

التربية للعلوم 

 الصرفة

  حضور

المعرض الفني تحت  ,2

شعار)الدين والفن اساس 

 الحضارات(

معهد الفنون الجميلة   ,17/2/1,1

 للبنين

برعاية أ.د. 

إيمان جليل 

ابراهيم 

 السامرائي

 

المؤتمر الطالبي السنوي  27

 الثالث لمشاريع التخرج

لية جامعة ديالى/ك  ,11/5/1,1

 الهندسة

  حضور

المؤتمر الطالبي السنوي  29

الثالث لمشاريع التخرج 

تحت شعار مشاريع 

 التخرج من دعائم التعليم

جامعة ديالى/كلية   ,11/5/1,1

 العلوم

  حضور

 

 الندوات العلمية: -4

 نوع المشاركة مكان إقامة الندوة مدة الندوة عنوان الندوة ت

 مشار  حضور إلى من

لدور الريادي ندوة) ا 1

لالقتصاد االسالمي في 

 نهضة االمم (

 -الجامعة العراقية  7/1/1,11 1/1,11/,

 كلية الشريعة

  حضور

ندوة ) ظاهرة التسول  1

 واثرها في المجتمع (

13/1/1,11 12/1/

1,11 

الجامعة العراقية 

مركز البحوث  –

والدراسات 

 االسالمية

  حضور

ندوة ) نحو منهج علمي  3

ق النهوض يوحد ويحق

 والتقدم (

15/1/1,11 1,/1/

1,11 

وزارة التعليم 

العالي في رحاب 

 -قاعة الزوراا

 فندق شيراتون

  حضور
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ندوة كتابة مناهج العلوم  2

 االسالمية بطريقة وسطية

1,/1/1,13 17/1/

1,13 

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

 العلمي

  حضور

ندوة ) قيم التسامح  5

والتعايك السلمي في 

 جتمع العراقي (الم

19/3/1,11 18/3/

1,11 

مركز 

المستنصرية 

للدراسات العربية 

 والدولية ) بغداد (

  حضور

ندوة ) ضوابط الجودة في  ,

 ظالل الشريعة (

1,/3/1,11 17/3/

1,11 

الجامعة العراقية 

مركز البحوث  –

والدراسات 

 االسالمية

  حضور

 
 مكان إقامة الندوة  مدة الندوة عنوان الندوة

 نوع المشاركة

 مشار  حضور

ندوة ) الترقيات العلمية  7

 بين الواقع والطموح (

13/5/1,11 12/5/

1,11 

الجامعة  –بغداد 

 التكنلوجيا

  حضور

ندوة )الثقافة االمريكية  9

العراق  –التراكم واالثر 

 أنموذجا (

 -جامعة ديالى  5/1/1,11 2/1/1,11

كلية القانون 

 والعلوم السياسية

  ورحض

ندوة ) مضار الجوار  8

 غير المالوفة (

1,/1/1,11 17/1/

1,11 

 -جامعة ديالى 

كلية القانون 

 والعلوم السياسية

  حضور

ندوة بمناسبة حصول  ,1

الجامعة على المركز 

العاشر بين جامعات 

 القطر

13/1/1,11 12/1/

1,11 

 -جامعة ديالى 

كلية التربية 

 االساسية

  حضور

نشاط ندوة ) واقع ال 11

 المدرسي (

 -جامعة ديالى  7/3/1,11 3/1,11/,

كلية الفنون 

 الجميلة

  حضور

 

 

ندوة ) البحث العلمي في  11

 المنطقة المعاصرة (

 -جامعة ديالى  7/3/1,11 3/1,11/,

كلية التربية للعلوم 

 االنسانية

  حضور

ندوة ) السمات المميزة  13

 في البحث العلمي (

13/3/1,11 12/3/

1,11 

 -عة ديالى جام

كلية التربية للعلوم 

  حضور
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 االنسانية

ندوة ) مهنة البحث  12

العلمي : االعداد لها 

 وممارستها (

1,/3/1,11 11/3/

1,11 

 -جامعة ديالى 

كلية التربية للعلوم 

 االنسانية

  حضور

ندوة ) الدراسات العليا  15

في جامعة ديالى الواقع 

 ومؤشرات المستقبل (

 

 

17/3/1,11 19/3/

1,11 

 –رئاسة الجامعة 

قسم البحث 

 والتطوير

  حضور

 عنوان الندوة 
 مدة الندوة

 مكان إقامة الندوة
 نوع المشاركة

 مشار  حضور إلى من

ندوة ) مياه المدن  ,1

استجابة للتحدي 

 الحضري (

 -جامعة ديالى  3/2/1,11 1/2/1,11

كلية التربية 

 االصمعي

  حضور

ندوة ) الباحث العلمي  17

 كباحث مهنة (

1,/2/1,11 11/2/

1,11 

كلية التربية للعلوم 

 االنسانية

  حضور

ندوة ) حقائق تأريخية  19

مشرقة عن النجف 

 االشرف (

15/2/1,11 1,/2/

1,11 

 -جامعة ديالى 

كلية العلوم 

 االسالمية

  حضور

ندوة ) التبني بين  18

 الشريعة والقانون (

 

17/2/1,11 19/2/

1,11 

 -جامعة ديالى 

كلية العلوم 

 االسالمية

 حضور

 

 

 

ندوة ) البانات الدقيقة  ,1

 اساس االبداع االداري (

18/2/1,11 1,/2/

1,11 

 -جامعة ديالى 

كلية االدارة 

 واقتصاد

  حضور

ندوة ) المقارنة بين  11

 الشوري والديمقراطية (

1,/5/1,11 11/5/

1,11 

 -جامعة ديالى 

كلية القانون 

 والعلوم السياسية

  حضور

 

 

ندوة ) الفنانين الرواد  11

ومساهمتهم في رفد 

15/5/1,11 1,/5/

1,11 

 -جامعة ديالى 

كلية الفنون 

  حضور



1, 

 

 الجميلة الفنانين الشباب (

ندوة ) حرب المياه بين  13

الحلول المفروضة 

 والمرفوضة (

1,/11/1,11 11/11/

1,11 

 -جامعة ديالى 

كلية القانون 

 والعلوم السياسية

  حضور

دوة ) التحوالت ن 12

الديمقراطية في بناا 

 الدولة المدنية (

 

 

13/11/1,11 12/11/

1,11 

 -جامعة ديالى 

كلية القانون 

 والعلوم السياسية

  حضور

 عنوان الندوة 
 مدة الندوة

 مكان إقامة الندوة
 نوع المشاركة

 مشار  حضور إلى من

ندوة ) االبعاد السياسية  15

والقانونية لالزمة بين 

 لمركز واالقليم (ا

17/11/1,11 19/11/

1,11 

 -جامعة ديالى 

كلية الهندسة / 

 المركز الثقافي

  حضور

ندوة ) رعاية الشريعة  ,1

للمسنين وذوي 

 االحتياجات الخاصة (

1,/1/1,13 11/1/

1,13 

 -جامعة ديالى 

كلية العلوم 

 االسالمية

  حضور

ندوة ) المستجدات في  17

ية جانحة االنفلونزا الوبائ

) 

1,/1/1,13 11/1/

1,13 

 -جامعة ديالى 

كلية الهندسة / 

 المركز الثقافي

  حضور

ندوة ) اشكاليات التربية  19

الجنسية في المدارس 

 الثانوية (

19/1/1,13 18/1/

1,13 

 -جامعة ديالى 

كلية الهندسة / 

 المركز الثقافي

  حضور

ندوة ) االساليب في اتخاذ  18

 القرارات (

 -جامعة ديالى  2/3/1,13 3/3/1,13

كلية االدارة 

 واالقتصاد

  حضور

ندوة ) الشبكة الكهربائية  ,3

 الوطنية الواقع واالفاق (

11/3/1,13 13/3/

1,13 

 -جامعة ديالى 

 كلية الهندسة

  حضور

ندوة ) واقع االطفال  31

االيتام في مدارس 

 محافظة ديالى (

 -جامعة ديالى  3/2/1,13 1/2/1,13

 كلية الهندسة

  حضور
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ندوة ) تأثير ابراج  31

الكهرباا على صحة 

 االنسان (

1,/2/1,13 11/2/

1,13 

 -جامعة ديالى 

كلية التربية للعلوم 

 الصرفة

  حضور

ندوة ) التنظيم االداري  33

 في محافظة ديالى

 

 

 

11/2/1,13 11/2/

1,13 

 -جامعة ديالى 

كلية القانون 

 والعلوم السياسية

  حضور

 مدة الندوة عنوان الندوة 
 مكان إقامة الندوة

 نوع المشاركة

 مشار  حضور إلى من

حضور الندوة التعريفية  32

 عن العيادة القانونية

 -جامعة ديالى  5/1,13/, 5/5/1,13

كلية القانون 

 والعلوم السياسية

  حضور

ندوة ) التطورات المالية  35

والنقدية في العراق 

واثرها على المتغيرات 

ية بعد عام االقتصاد

1,,3 

 -جامعة ديالى  9/5/1,13 7/5/1,13

كلية االدارة 

 واالقتصاد

  حضور

ندوة ) تطبيقات  ,3

 االتصاالت الحديثة (

11/5/1,13 11/5/

1,13 

 -جامعة ديالى 

كلية الهندسة 

 /المركز الثقافي

  حضور

ندوة حول االشراف  37

 والرعاية العلمية التربوية

8/1,/1,13 1,/1,/

1,13 

عة ديالى / جام

كلية الطب 

 البيطري

  حضور

/,11/1 1,13/,1/,1 ندوة ) الجودة وتكاليفها ( 39

1,13 

جامعة ديالى / 

 المركز الثقافي

  حضور

ندوة حول استخدام  38

وسائل التواصل 

 االجتماعي

2/11/1,13 ,/11/

1,13 

جامعة ديالى / 

 المركز الثقافي

  حضور

 

 

  حضورجامعة ديالى / /1/11 1/11/1,13ندوة ) الزالزل وتأثيراتها  ,2



19 

 

 كلية العلوم 1,13 (

ندوة ) ثقافة المواطنة  21

واهميتها في بناا المجتمع 

) 

11/11/1,13 13/11/

1,13 

 -جامعة ديالى 

كلية القانون 

 والعلوم السياسية

  حضور

ندوة )الجيوفيزياا في  21

االستكشاف النفطي 

 والمعدني (

 

 

15/11/1,13 1,/11/

1,13 

معة ديالى / جا

 كلية العلوم

  حضور

 عنوان الندوة 
 مدة الندوة

 مكان إقامة الندوة
 نوع المشاركة

 مشار  حضور إلى من

ندوة ) مشكلة ازدواجية  23

جنسية الفرد العراقي في 

ضوا قانون الجنسية 

 العراقي (

8/1/1,13 1,/1/

1,13 

جامعة ديالى/كلية 

القانون والعلوم 

 السياسية

  حضور

ظاهرة استشراا حالة  22

الطالق في المجتمع 

العراقي االسباب وطرق 

 العالج (

18/1/1,13 1,/1/

1,13 

جامعة ديالى/ كلية 

 العلوم االسالمية

  حضور

ندوة ) المستجدات في  25

جانحة االنفلونزا الوبائية 

) 

1,/1/1,13 11/1/

1,13 

كلية الهندسة / 

 المركز الثقافي

  حضور

التربية  ندوة ) اشكاليات ,2

الجنسية في المدارس 

 الثانوية (

19/1/1,13 18/1/

1,13 

كلية الهندسة / 

 المركز الثقافي

  حضور

ندوة ) االساليب في اتخاذ  27

 القرارات (

كلية االدارة  2/3/1,13 3/3/1,13

 واالقتصاد

  حضور

ندوة ) الشبكة الكهربائية  29
 الوطنية الواقع واالفاق (

11/3/1,13 13/3/
1,13 

  حضور كلية الهندسة

ندوة ) واقع االطفال  28
االيتام في مدارس 
 محافظة ديالى (

 حضور كلية الهندسة 3/2/1,13 1/2/1,13
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ندوة ) تأثير ابراج  ,5
الكهرباا على صحة 

 االنسان (

1,/2/1,13 11/2/
1,13 

كلية التربية للعلوم 
 الصرفة

  حضور

ندوة ) التنظيم االداري  51
 يالى (في محافظة د

 

 

 

 

11/2/1,13 11/2/
1,13 

كلية القانون 
 والعلوم السياسية

  حضور

 عنوان الندوة 
 مدة الندوة

 مكان إقامة الندوة
 نوع المشاركة

 مشار  حضور إلى من

ندوة تعريفية عن العيادة  51

 القانونية

كلية القانون  5/1,13/, 5/5/1,13

 والعلوم السياسية

  حضور

ت المالية ندوة ) التطورا 53

والنقدية في العراق 

وأثرها على المتغيرات 

االقتصادية بعد عام 

1,,3 

كلية االدارة  9/5/1,13 7/5/1,13

 واالقتصاد

  حضور

ندوة ) تطبيقات  52

 االتصاالت الحديثة (

11/5/1,13 11/5/

1,13 

كلية الهندسة / 

 المركز الثقافي

  حضور

ندوة حول االشراف  55

 تربويةوالرعاية العلمية ال

8/1,/1,13 1,/1,/

1,13 

جامعة ديالى / 

كلية الطب 

 البيطري

  حضور

ندوة ) ثقافة المواطنة  ,5
واهميتها في بناا المجتمع 

) 

11/11/1,13 13/11/
1,13 

كلية القانون 
 والعلوم السياسية

  حضور

ندوة علمية في برنامج  57
 التحليل الحركي

11/1/1,12 11/1/
1,12 

كلية التربية 
 يةالرياض

  حضور

ندوة )اخالقيات البحث  59
 العلمي (

18/1/1,12 1,/1/
1,12 

مركز ابحاث 
 الطفولة واالمومة

  حضور

ندوة في دور الفن في  58
 الحفاظ على بيئة المجتمع

15/1/1,12 1,/1/
1,12 

كلية التربية 
 االساسية

  حضور

ندوة ) ظاهرة التسول بين  ,,
الحاجة واالحتيال , 

جامعة ديالى / /17/1 1/1,12/,1
كلية العلوم 

  حضور



1, 

 

  االسالمية 1,12 (المشكلة والعالج 

 

ندوة ) تحديات وافاق  1,
 تربية الطيور الداجنة (

جامعة ديالى /  5/3/1,12 2/3/1,12
 كلية الزراعة

  حضور

ندوة نشر البحوث العلمية  1,
 العالمية ذات عامل التأثير

كيفية المشاركة في 
  عالميةالمؤتمرات العلمية ال

 

1,/3/1,12 11/2/
1,12 

  حضور كلية العلوم

 
 عنوان الندوة

 مدة الندوة
 مكان إقامة الندوة

 نوع المشاركة

 مشار  حضور إلى من

ندوة ) االتصاالت  3,

الحديثة وتطبيقاتها في 

 الوقت الحالي (

19/3/1,12 18/3/

1,12 

جامعة ديالى / 

 كلية العلوم

  حضور

جامعة ديالى /  1/2/1,12 31/3/1,12 لطاقة (ندوة ) المياه وا 2,

كلية التربية للعلوم 

 االنسانية

  حضور

ندوة ) الموائمة بين  5,

 مخرجات التعليم العالي (

جامعة ديالى /  7/2/1,12 2/1,12/,

 كلية الزراعة

  حضور

ندوة ) التنمية السياسية  ,,

في الدول العربية 

 انجازاتها واخفاقاتها (

17/2/1,12 19/2/

1,12 

جامعة ديالى / 

كلية القانون 

 والعلوم السياسية

  حضور

ظاهرة تسرب االطفال  7,

محافظة  –من المدارس 

 بابل أنموذجا

13/2/1,12 13/2/

1,12 

 –جامعة ديالى 

مركز ابحاث 

 الطفولة واالمومة

  حضور

ندوة ) اخالقيات مهنة  9,

التعليم ومشروع تعليمات 

 هيكل عمل التدريسي (

11/11/1,12 11/11/

1,12 

كلية الهندسة 

 المركز الثقافي

  حضور

ندوة ) اخالقيات البحث  8,

العلمي ودورها في 

البحوث العلمية المتقدمة 

) 

1,/11/1,12 1,/11/

1,12 

كلية الهندسة 

 المركز الثقافي

  حضور
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ندوة )مجلة ديالـــى  ,7

 للعلوم الصرفة (

12/11/1,12 12/11/

1,12 

جامعة ديالى / 

 ية العلومكل

  حضور

ندوة علمية  71

الموسومة)تطوير مراكز 

 المدن العراقية(

الملتقى   11/1/1,15

االكاديمي/كلية 

 الهندسة

  حضور

ندوة بعنوان)اثر  73

االستثمار في تحقيق 

 تنمية الجامعات(

الملتقى   1,15/ 1/ 11

االكاديمي/كلية 

 الهندسة

  حضور

 
 عنوان الندوة

 مدة الندوة
 ة الندوةمكان إقام

 نوع المشاركة

 مشار  حضور إلى من

ندوة الموسومة)العالقة  72

بين صحة الرضيع 

 والهندسة(

عمادة كلية   

 الهندسة

  حضور

ندوة بعنوان)تطوير اداا  75

شركات التوزيع 

الكهربائية في محافظة 

 ديالى(

الملتقى   1,15/ 3/ ,1

االكاديمي/كلية 

 الهندسة

  حضور

لتربية للعلوم ندوة كلية ا ,7

الصرفة بعنوان)عرض 

نتائج قياس تراكيز 

العناصر الفلزية المتوقع 

 وجودها(

كلية التربية للعلوم   1,15

 الصرفة

  حضور

ندوة اقامتها لجنة حقوق  77

االنسان بالتعاون مع 

 ضمان الجوده

  حضور كلية الهندسة  1,15/ 3/ ,1

ندوة في كلية  79

الهندسة)المصادر البديلة 

 ويل الجامعات(لتم

  حضور كلية الهندسة  1,15/  11/2

ندوة في كلية  78

الهندسة)تاكل المعداد 

الصناعية االسباب 

 والمعالجات(

  حضور كلية الهندسة  2/1,15/  ,1

نرررررررردوة علميررررررررة لقسررررررررم  ,9

االحصررررررراا فررررررري كليرررررررة 

كلية االدارة   2/1,15/  11

 واالقتصاد

  حضور
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االدارةواالقتصاد)االسررررالي

ب الكميررررة ودورهررررا فرررري 

التحليرررررررررل االحصرررررررررائي 

 واالداري(

ثقافرررة التعرررايك والتسرررامح  91

 في الفكر اإلسالمي

 

 

كلية التربية للعلوم   3/11/1,15

 االنسانية

  حضور

 
 عنوان الندوة

 مدة الندوة
 مكان إقامة الندوة

 نوع المشاركة

 مشار  حضور إلى من

 -البرلمان البريطاني 93

قرااة في تاريخه 

 تطوره ومراحل

جامعة ديالى/كلية   17/11/1,12

التربية للعلوم 

االنسلنية/ قاعة 

العالمة )مصطفى 

 جواد(

  حضور

جامعة ديالى/كلية   15/11/1,15 االطفال المهمشون 92

التربية 

االساسية/مركز 

ابحاث الطفولة 

 واالمومة

  حضور

جودة استعمال ضمان ال 95

واالحصاا في تطوير 

المحاور االساسية للتعليم 

العالي في العراق مع 

 بعض التطبيقات

13/11/1,15 12/11/

1,15 

قاعة الملتقى 

االكاديمي/جامعة 

 ديالى

  حضور

ندوة بعنوان )التصنيف  ,9

 العالمي( في كلية الهندسة

جامعة ديالى/كلية   11/1,15/,1

 الهندسة

  حضور

قاعة )المعلم( في   11/11/1,15 للغة العربيةاليوم العالمي  97

كلية التربية 

 االساسية

  حضور

النشر االلكتروني ودوره  99

في تطوير البحث العلمي 

 لباحثي جامعة ديالى

)قاعة   8/11/1,15

المعارف(/كلية 

 العلوم االسالمية

  حضور
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ندوة بعنوان )التكامل  98

الوظيفي بين األسرة 

والمدرسة في العملية 

التعليمية )الواقع 

 والطموح((.

)قاعة   11/11/1,15

المعارف(/كلية 

 العلوم االسالمية

  حضور

محاربة الفساد االداري  ,8

واجب وطني واساس 

 لبناا الدولة

جامعة   ,19/1/1,1

ديالى/عمادة كلية 

الهندسة/قاعة 

 الملتقى األكاديمي

  حضور

الندوة العلمية السنوية  81

المياه  السابعة بمناسبة يوم

العالمي تحت شعار 

 )المياه والمهن(

جامعة ديالى/كلية   ,11/3/1,1

التربية للعلوم 

 االنسانية

  حضور

احتفالية افتتاح الجناح  81

االول لقسم المطبعة 

 المركزية

جامعة ديالى/كلية   ,2/2/1,1

التربية للعلوم 

 االنسانية

  حضور

الندوة العلمية  83

المتخصصة والموسومة 

التغير المناخي اثار 

والتسميد المتكامل في 

 البيئة والتربة

جامعة ديالى/كلية   ,7/2/1,1

 الزراعة

  حضور

الندوة الموسومة)هجرة  82

الشباب العراقي االسباب 

 والمعالجات(

جامعة ديالى/كلية   ,2/1,1/,

 الزراعة

  حضور

الندوة  85

الموسومة)االصالح 

االقتصادي:رؤية 

 استشراقية(

جامعة ديالى/كلية   ,11/2/1,1

 االدارة واالقتصاد

  حضور

الندوة  ,8

الموسومة)االحصاا 

ودوره في حل االزمات 

 االقتصادية الراهنة(

جامعة ديالى/كلية   ,12/2/1,1

االدارة 

واالقتصاد/قسم 

 االحصاا

  حضور

الندوة العلمية  87

الموسومة)جودة البحث 

العلمي سبيلنا للبناا 

امعة ديالى/كلية ج  ,19/2/1,1

 الزراعة

  حضور
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 والتطور(

الندوة الثقافية  89

الموسومة)كفالة وتنمية 

 قدرات االيتام(

مؤسسة اليتيم   ,8/5/1,1

الخيرية/فرع ديالى 

 الخالص

  حضور

 

 

 

 

 

 الحلقات النقاشية: -5

مكان إقامة الحلقة  مدته عنوان الحلقة النقاشية ت
 النقاشية

 نوع المشاركة

 مشار  حضور إلى من

حلقة النقاشية بعنوان)  1
مرض التوحد عند 

 االطفال (

17/2/1,11 19/2/
1,11 

 –جامعة ديالى 
مركز ابحاث 
 الطفولة واالمومة

  حضور

الحلقة النقاشية  1
الموسومة واقع المرأة 
الريفية في محافظة 

 ديالى

 –جامعة ديالى  1/1/1,11 1/1/1,11
مركز ابحاث 
 الطفولة واالمومة

  حضور

نقاشية ) قياس  حلقة 3
تقدم المجتمع خطوة 

جوهرية  لتحقيق التنمية 
 المستدامة (

جامعة ديالى / كلية  8/5/1,13 9/5/1,13
التربية للعلوم 
 االنسانية

  حضور

حلقة نقاشية ) القيادات  2
النسوية اضااة في 
 سماا التعليم العالي (

1,/2/1,12 11/2/
1,12 

جامعة ديالى / كلية 
 الهندسة

  حضور

حلقة نقاشية ) تطوير  5
مناهج كليات العلوم 
االسالمية حاجة 
عصرية وضرورة 

 شرعية (

1,/8/1,12 11/8/
1,12 

جامعة ديالى / كلية 
 الهندسة

  حضور

حلقة نقاشية) المهنة  ,
الطبية والنظم الصحية 

 في بريطانيا (

12/1,/1,12 15/1,/
1,12 

 –جامعة ديالى 
 الملتقى االكاديمي

  حضور
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في المجاالت النشر  7
 العلمية والعالمية

15/11/1,12 15/11/
1,12 

 –جامعة ديالى 
 الملتقى االكاديمي

  حضور

 

 

 

 

 

 

 

 

 المشاركة في اللجان المتنوعة وعضوية المجالس االكاديمية في التعليم العالي:

نوع  المؤسسة اللجنة ت

 العضوية

 المدة

رئيس لجنة اسكان الموظفين وفق  1

 ,1788رقم ) االمر الجامعي المر

 11/11/1,11( في 

رئيس  جامعة ديالى

 لجنة

من : 

11/11/

1,11 

إلى:    

1,13 

رئررررريس لجنرررررة تررررردقيق الرسرررررائل  1

واالطررررراريح فررررري كليرررررة العلررررروم 

االسررررالمية وفررررق االمررررر االداري 

 1/1/1,11( في  12)

كلية العلوم  –جامعة ديالى 

 االسالمية

رئيس 

 لجنة

من:  

1/1/

1,11 

 إلى  االن

جنة متابعة السلف في كلية رئيس ل 3

العلرررروم االسررررالمية وفررررق االمررررر 

 15/1/1,13( في ,,االداري )

كلية العلوم  –جامعة ديالى 

 االسالمية

رئيس 

 لجنة

من: 

15/1/

1,11 

 إلى:    االن

رئرريس لجنررة االشررراف والمراقبررة  2

علررررى عمررررل الكافتريررررا واجهررررزة 

االستنسرراو وفررق االمررر االداري ) 

 19/2/1,13( في 122

كلية العلوم  –امعة ديالى ج

 االسالمية

رئيس 

 لجنة

من: 

19/2/

1,13 

 

في  رئيس لجنة ) خدمة المجتمع ( 5

لجان متابعة تطبيق معايير الجودة 

واالعتمررراد الررردولي وفرررق االمرررر ) 

,329 )5/5/1,13 

كلية العلوم  –جامعة ديالى 

 االسالمية

رئيس 

 لجنة

من : 

5/5/

1,13 

 إلى:  االن



1, 

 

العلمي االول لكلية رئيس المؤتمر  ,

العلررررررررروم االسرررررررررالمية بتررررررررراريخ 

17/11/1,13 

كلية العلوم  –جامعة ديالى 

 االسالمية

رئيس 

 لجنة

من : 

17/11/

1,13 

 

رئررريس اللجنرررة العلميرررة فررري كليرررة  7

-1,13العلررروم االسرررالمية للعرررام 

وفرررررررررق االمرررررررررر االداري  1,12

 5/8/1,13( في  1982)

كلية العلوم  –جامعة ديالى 

 االسالمية

ئيس ر

 لجنة

من: 

5/8/

1,13 

 إلى:  االن

رئيس لجنة تثمينية االمور الماليرة  9

الخاصرررررررة بالحسررررررراب الجررررررراري 

 1,13والخرررراص بالكليررررة للعررررام 

( فرررررررررري 55,وفررررررررررق االمررررررررررر )

8/,/1,13 

كلية العلوم  –جامعة ديالى 

 االسالمية

رئيس 

 لجنة

من : 

8/,/

1,13 

 إلى:    االن

نوع  المؤسسة اللجنة 

 العضوية

 المدة

رئرريس لجنررة اليررة التعرراون للعررام   8

( فررري ,,1وفرررق االمرررر ) 1,13

8/,/1,13 

كلية العلوم  –جامعة ديالى 

 االسالمية

رئيس 

 لجنة

من: 

8/,/

1,13 

 

كلية  –الجامعة المستنصرية  عضو في اللجان االمتحانية   ,1

 التربية

رئيس 

 لجنة

من : 

1885 

الى : 

1,,, 

كلية التربية  –يالى جامعة د عضو في اللجان االمتحانية  11

 االساسية

من:  عضوا

1,,1 

الى : 

1,,5 

مشررررف علرررى اللجررران االمتحانيرررة  11

المركزيرررة وفرررق االمرررر االداري ) 

  13/5/1,11( في 151

كلية العلوم  –جامعة ديالى 

 االسالمية

من :  مشرفا

1,11 

 الى : االن

 عضو في لجنة  13

الترقيات العلميرة الفرعيرة /جامعرة 

التربيرررة االساسرررية  كليرررة–ديرررالى 

( فرررررررري 3758وفررررررررق االمررررررررر ) 

13/11/1,1, 

كلية التربية  –جامعة ديالى 

 االساسية

من  عضوا

:18/11/

1,1, 

الى : 

1,11 

عضو في اللجنة التحضيرية العليا  12

في مؤتمر)تطوير مناهج التدريس 

فرري العلرروم االسررالمية والمشرركالت 

االنسررانية المعاصرررة وفررق االمررر 

فررررررري  ,225الجرررررررامعي  س/ د/ 

كلية العلوم  –جامعة ديالى 

 االسالمية

من :  عضوا

1,11 
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17/3/1,11 

رئيسرا وعضروا فري لجران اسررتالل  15

البحرروث المقدمررة للترقيررات لجميررع 

 مراتب الترقيات

 

 

 

 

 

 

كلية العلوم  –جامعة ديالى 

 االسالمية

من :  عضوا

1,,2 

 الى :االن

نوع  المؤسسة اللجنة 

 العضوية

 المدة

ي لجنرررة وزاريرررة  لعرررام عضرررو فررر ,1
وفررررررررررق االمررررررررررر  1,13-1,12

فررري  2/12357الررروزاري ب ت /
19/11/ 

1,13 

كلية العلوم  –جامعة ديالى 

 االسالمية

من :  عضوا

1,13 

 الى : االن

رئرريس اللجنررة المركزيررة لالطفرراا  17

فررررررررري  3,1وفررررررررق االمرررررررررر ع /

19/11/1,13 

كلية العلوم  –جامعة ديالى 

 االسالمية

من  رئيسا

:1,13 

 : االن الى

عضررررو لجنررررة وزاريررررة لتحررررديث  19

وتطررروير منررراهج حقررروق االنسررران 

وحقرررروق االقليررررات وفررررق االمررررر 

( فررري 2/1513الررروزاري )ب ت 

1,/3/1,12 

كلية العلوم  –جامعة ديالى 

 االسالمية

من :  عضوا

1,/3/

1,12 

 الى : االن

رئرريس لجنررة ترردقيق االطرراريح فرري  18

كلية العلوم االسرالمية وفرق االمرر 

(فرررررررررررررررررررررررررررررررري  312ري ) االدا

19/8/1,12 

كلية العلوم  –جامعة ديالى 

 االسالمية

من :  رئيسا

19/8/

1,12 

 الى :االن

رئررررريس لجنرررررة خفرررررارات الررررردفاع  ,1

المدني فري كليرة العلروم االسرالمية 

(  311وفررررررق االمررررررر االداري ) 

 8/1,12/ 19فــــــــــــــــــي 

كلية العلوم  –جامعة ديالى 

 االسالمية

من :  رئيسا

19/8/

1,12 

 الى :االن
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رئررريس اللجنرررة العلميرررة فررري كليرررة  11

العلررررررروم االسالميـــــرررررررـة وفرررررررـق 

( فررررري  315االمــرررررـر االداري ) 

19/8/1,12 

كلية العلوم  –جامعة ديالى 

 االسالمية

من :  رئيسا

19/8/

1,12 

 الى :االن

 

11 

رئرريس لجنررة ضررمان الجررودة فرري 

كلية العلوم االسرالمية وفرق االمرر 

( فرررررررررررررررررررررررررررررري  322االداري ) 

15/1,/1,12 

كلية العلوم  –جامعة ديالى 

 االسالمية

من :  رئيسا

15/1,/

1,12 

 الى : االن

رئيس لجنة متابعة السلف في كلية  13

-1,13العلررروم االسرررلالمية للعرررام 

( ,وفرررق االمرررر االداري ) 1,12

 9/1/1,12في 

 

كلية العلوم  –جامعة ديالى 

 االسالمية

من :  رئيسا

9/1/

1,12 

 

نوع  المؤسسة نةاللج 

 العضوية

 المدة

مشررررفا علرررى اللجنرررة االمتحانيرررة  12

المركزيررررررة فرررررري كليررررررة العلرررررروم 

 1,12-1,13االسررررالمية للعررررام 

( فررري 12وفرررق االمرررر االداري ) 

11/1/1,12  

 

كلية العلوم  –جامعة ديالى 

 االسالمية

من :  مشرفا

11/1/

1,12 

 

رئرررررريس مجلررررررس ادارة الجريرررررردة  15

االسررالمية الخاصررة بكليررة العلرروم 

( في 38,5وفق االمر االداري ) 

1,/11/1,12 

 

 

كلية العلوم  –جامعة ديالى 

 االسالمية

 

 رئيسا

 

من : 

1,/11/

1,12 

 

رئرريس اللجنررة المركزيررة لالطفرراا  ,1

فرري كليررة العلرروم االسررالمية للعررام 

وفررررررق  1,12-1,13الدراسرررررري 

( فرررررررري  ,,1االمررررررررر االداري ) 

11/3/1,12 

 

علوم كلية ال –جامعة ديالى 

 االسالمية

من :  رئيسا

11/3/

1,12 

 

مشررررفا علرررى اللجنرررة االمتحانيرررة  17

المركزيررررررة فرررررري كليررررررة العلرررررروم 

 1,15-1,12االسررررالمية للعررررام 

(فرررري 2,1وفررررق االمررررر االداري)

3,/11/1,12 

كلية العلوم  –جامعة ديالى 

 االسالمية

/11/,3 مشرفا

1,12 

 

 /9/1 مشرفاكلية العلوم  –جامعة ديالى مشرفا على لجنة اعداد الدليل فري  19
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-1,12االسررررالمية كليررررة العلرررروم 

( 29وفق االمر االداري ) 1,15

 9/1/1,15في 

 1,15 االسالمية

رئيس لجنة الدفاع المدني في كلية  18

العلرروم االسرررالمية وحسررب االمرررر 

 5/3/1,15في  329االداري 

كلية العلوم  –جامعة ديالى 

 االسالمية

/5/3 رئيسا

1,15 

 

لجنررة حفلررة التخرررج للعررام رئرريس  ,3

فري كليرة  1,15-1,12الدراسي 

العلرررررررروم االسررررررررالمية وحسررررررررب 

فرررررررررررررري  339االمررررررررررررررراالداري 

1/3/1,15 

 

كلية العلوم  –جامعة ديالى 

 االسالمية

/1/3 رئيسا

1,15 

 

نوع  المؤسسة اللجنة 

 العضوية

 المدة

لجنة تشكيل كتابة النضام الرداخلي  31

للكليرررررة وحسرررررب االمرررررر االداري 

 19/3/1,15 في ,23

كلية العلوم  –جامعة ديالى 

 االسالمية

 19/3/

1,15 

 

رئرررريس لجنررررة تطرررروير المالكررررات  31

التدريسررية فرري كليتنررا وفررق االمررر 

139/19/1/1,15 

كلية العلوم  –جامعة ديالى 

 االسالمية

/19/1 رئيسا

1,15 

 

رئيس لجنة مجلس ضمان الجرودة  33

وفررررررررررررررررررق األمررررررررررررررررررر اإلداري 

(فررررررررررررررررري 11351المررررررررررررررررررقم)

(11/1,/1,15.) 

كلية العلوم  –جامعة ديالى 

 االسالمية

/,11/1 رئيسا

1,15 

 

عضررو خليررة األزمررة وفررق األمررر  32

/,13/1(فرررررري)122,9المرررررررقم)

1,15.) 

كلية العلوم  –جامعة ديالى 

 االسالمية

/,13/1 عضو

1,15 

 

رئيس لجنرة الرزي الموحرد براالمر  35

(فرررررررررررررررررررررررررررررررررري 1289االداري)

(19/11/1,15) 

علوم كلية ال –جامعة ديالى 

 االسالمية

 رئيسا

1,15 

 

رئررريس اللجنرررة المركزيرررة العلميرررة  ,3

( فررررررررررررررررري 1555بررررررررررررررررراالمر )

18/11/1,15 

كلية العلوم  –جامعة ديالى 

 االسالمية

 ,1,1 1,15 رئيسا

 ,1,1 1,15 رئيساكلية العلوم  –جامعة ديالى رئرررررريس لجنررررررة حفلررررررة التخرررررررج  37



3, 

 

 االسالمية ,19/1/1,1( في ,11باالمر)

عليررا لالشررراف علررى  رئرريس لجنررة 39

تطبيرررق طرررالب المرحلرررة الرابعرررة 

 ,1/1,1/ 12(  في ,11باالمر)

كلية العلوم  –جامعة ديالى 

 االسالمية

 ,1,1 1,15 رئيسا

لجنرررة تطبيرررق الجرررودة واالعتمررراد  38

( فررررررررررررررري 1,9االكررررررررررررررراديمي )

18/1/1,1, 

كلية العلوم  –جامعة ديالى 

 االسالمية

 1,15 3,12 رئيسا

والرردور الغيررر لجنررة جرررد الشررقق  ,2

مشررررغولة وفررررق االمررررر الجررررامعي 

 ,13/2/1,1في  5211ك/د/

  ,1,1 عضو رئاسة جامعة ديالى

اللجنة المركزية لالمتحانات  وفق  21

فرررررررررررري  ,5,االمررررررررررررر االداري 

17/5/1,1, 

كلية العلوم  -جامعة ديالى 

 االسالمية

ل   ,1,1 1,15 رئيسا

 

 

 

 

 

 

 :االنجازات الوظيفية

تحقيقها يعود نجاحها الى دعم ورعاية واهتمام مباشر من لردن السريد رئريس الجامعرة  هذه االنجازات التي تم
المحترم وجهود السادة اعضاا مجلس الجامعة المحترمون وهو نجاح للجامعة مما يؤدي الى نجراح الروزارة 

 .باعلى مستوياتها التعليمية والتربوية

حتياجات المعنوية والمادية لكلية العلوم االسالمية استالم بناية وتأثيثها وتزويدها بما تحتاجه بكافة اال .1
 .1,11في موقع المرادية سنة 

حيرث بلغرت نسربة 2/5/1,11استحداث لجنة الترقيرات العلميرة الفرعيرة للكليرة وفرق االمرر الجرامعي  .1
  ,( ترقية منجزة لغاية االن بمختلف المراتب العلمية ,1انجاز حركة الترقيات العلمية )

طرائق التدريس والمواد التربوية والتطبيق والمشراهدة لتأهيرل الطلبرة لمواكبرة اقررانهم ادخال مناهج  .3
 2/1,13/,1( في  5118وفق االمــر )ع.   1,13 -1,11في الكليات االنسانية ابتدااا من عام 

شررمول تخصررص خريجرري كليررات العلرروم االسررالمية برردرجات التعيررين علررى مررال  وزارة التربيررة  .2
 , 12/5/1,13في   ,197/ 3م ,لتربية االسالمية وفق االمر ع.تكمدرسين لمادة ا

دورة التعرايك  ( 1,13 -1,11) لرابعــــــــــرـة للعراممرن طرالب المرحلـــرـة ااربع دورات تخريج  .5
( دورة 1,15-1,12وللعرررام ) ( دورة وهرررج التعلررريم العرررالي 1,12 – 1,13) للعرررامو  والمحبرررة
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بطلبتنرا وحشردنا نبنري العرراق ( دورة ,1,1-1,15اق وللعرام )بوحدتنا نهزم االرهراب ونبنري العرر
-1,13( و )1,13-1,11) ول علررى الجامعررة مررن كليتنررا للعررامينحيررث كرران الطالررب اال ونحميرره
1,12 ). 

  17/11/1,13اقامة المؤتمر العلمي االول للكلية بتاريخ  , .,

مرن قبرل وزارة التعلريم العرالي  ( ألرف نسرخة مرن الكترب المنهجيرة المقررة 11رفد مجانية الكلية برـ )  .7
 . 1,13ولغاية  1,11والبحث العلمي ولجميع المراحل من 

 17/1/1,12( في  3131وفق االمر ) ع.ك.م  1,13/1,12فتح حساب جاري للكلية للعام  .9

حصررول كليررة العلرروم االسررالمية المركررز الثالررث فرري التصررنيف العررالمي ) الويررب مرراتركس ( للنصررف  .8
 . 1,12-1,13االول من العام 

نقل قسم علوم القران من كلية التربية للعلوم االنسانية الى كلية العلوم االسالمية وفرق االمرر  .,1
 . 17/8/1,12( في  8,,2/ 3) ق.م 

عمررداا كليررات العلرروم لجنررة العمرل المسررتمر علررى اسررتحداث دراسرات عليررا  بعررد حصررول موافقررة مرن  .11
 . 8/1,12/,1لى بتاريخ االسالمية في الجامعات العراقية في جلستهم االو

العمررل المسررتمر علررى اسررتحداث قسررم االقتصرراد والمعررامالت الماليررة والمصرررفية االسررالمية  .11
المعاصرة  بعد حصول  موافقة من لجنة عمداا كليات العلوم االسالمية فري الجامعرات العراقيرة فري 

 . 8/1,12/,1جلستهم االولى بتاريخ 

المية فرري الجامعررات العراقيررة للعررام الدراسرري  انجرراز مشررروع تطرروير كليررات العلرروم االسرر .13
1,13- 1,12. 

-1,12ادخال التصحيح االلكتروني بدال من التصحيح اليردوي اعتبرارا مرن العرام الدراسري  .12
1,15. 

 (كتاب لمكتبة الكلية بجهد شخصي من السيد العميد.,,3اهداا) .15

 ( دورية.35ة و)( أطروح 17( كتاب و) 1517تم رفد مكتبة كلية العلوم اإلسالمية ب ) .,1

على استحداث الدراسة المسائية في كلية العلوم االسالمية ) قسم الشريعة,قسم المستمرمل لعا .17
 .1,17-,1,1اصول الدين,قسم علوم القرآن والتربية االسالمية(  اعتبارا من  

استحداث قسم الدراسرات العليرا  فري كليرة العلروم االسرالمية /قسرم علروم على  المستمر العمل .19
 .1,17-,1,1رآن والتربية االسالمية اعتبارا من الق

 

 البحث

 السنة الصفحة العدد اسم المجلة اسم البحث

احكــــــــــام القرب 
المالية االختيارية 
 وادلة مشروعيتها

 مـجلـــــة الفتــــــــــح 
كلية التربية االساسية جامعة 

 ديالى

21 37---53 1,,8 

عقــــــــود التنمية 
الثورة  وموارد

واحكامها وادلة 

 مـجلـــــة الفتــــــــــح
كلية التربية االساسية جامعة 

 ديالى

21 1---13 1,,8 
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 مشروععيتها

توثيـــق الحقوق واثر 
النية فيها)الرهن. 
 الضمان .الصلح(

 مـجلـــــة الفتــــــــــح
كلية معلمين الجامعة 

 المستنصرية

19 1---5 1,,2 

جة عقـــــــــود الحا
ودفع الضررواثر 
النية فيها )السلم. 
 العرايا .الشفعة(

 مـجلـــــة الفتــــــــــح
كلية المعلمين الجامعة 

 المستنصرية

, 1,,---118 1,,2 

اثـــــــــر النية في 
 االيالا والضهار

 مـجلـــــة الفتــــــــــح
 كلية المعلمين/ جامعة ديالى

11 117---135 1,,1 

سائل تولي القضاا و
اثبات الحق في 
مجلس الحكم واثر 

 النية فيهما

 مـجلـــــة الفتــــــــــح/
الجامعة المستنصرية/كلية 

 المعلمين

3 1,---2, 1889 

اثـــــــر النية في 
الجنايات )القتل 

 العمد(

 مـجلـــــة الفتــــــــــح/
الجامعة المستنصرية/ كلية 

 المعلمين

5 17,---191 1888 

د االرفاق احكام عقو
 وادلة مشروعيتها

 مجلة االستــــــــــــــاذ
كلية التربية/ جامعة بغداد ابن 

 رشد

1,, 3,5---32, 1,,8 

احكام الحجر 
والوديعة واللقطة 
 وادلة مشروعيتها

 مجلة االستــــــــــــــاذ
 كلية التربية جامعة بغداد

89 131---15, 1,,8 

كشف الضبابة في 
 مسالة االستنابة 

 حث مشتر ب

 مجلة

 االستــــــــــــــاذ 
 كلية التربية جامعة بغداد

18, 88---13, 1,11 

الــــتنبيهات 
والتعقيبات العلمية في 
كتاب الفتح الرباني 
بمفردات ابن حنبل 
الشيباني )قسم 
 العبادات(

 مجلة االستــــــــــــــاذ
كلية التربية ابن رشد جامعة 

 بغداد

191 1---32 1,11 

يجارة المنتهية اال
 بالتملي 

 مجلة االستــــــــــــــاذ
 كلية التربيه جامعة بغداد

195 173---3,, 1,11 

عنايـــــــــة الشرع 
وحفظ االموال 
واإلعراض واثر 

 النية فيها

 مجلـــة كليـــة التربيــــة 
 الجامعة المستنصرية

2 159 1,,1 

طــــالق السكران 
والخلع واثر النية في 

 مجلـــة كليـــة التربيــــة
 الجامعة المستنصرية

1 1,, 1,,1 
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 رجعةال

زواج المسيار بين 
الشريعة والقانون 

( في 23د)بالعد
)بحث ,31/3/1,1

 مشتر (

مجلة البحوث والدراسات 
ذي الترقيم الدولي  االسالمية

(ISSN 2071-2847) 

23 1,1 -138 31-3-
1,1, 

المنهج التجريبي 
وتطبيقاته في بعض 

بحث  ) مسائل القياس
 مشتر (مشتر  

دار كلية جامعة القاهرة/مجلة 
  97العدد  العلوم

1,5 183 1,1, 

 

 

 وتثمين الجهود من مجلس النواب ووزارة التعليم العاليكتب الشكر والتقدير 

 والبحث العلمي: 
 رقم وتاريخ االمر الجامعي الجهة المانحة السبب ت

شكر وتقدير للجهودالمبذولة من  1

 قبلكم في اداا واجباتكم

/ ,3في        9,8ر / ,م رئيس مجلس النواب

1,/1,12 

شكر وتقدير الجهود المتميزة في  1

االمتحانات النهائية للعام  اتمام 

1,13-1,12 

وزارة التعليم العالي والبحث 

 مكتب الوزير –العلمي 

في    15713/  2ق 

11/9/1,12 

شكر وتقدير بسبب المنجزات  3

العلمية والمعرفية التي حققتها 

 الجامعة

وزارة التعليم العالي والبحث 

 مكتب الوزير –العلمي 

في      32/  12م و 

12/1/1,12 

تثمين جهود للجهود المبذولة من  2

خالل العمل في اللجنة التحضيرية 

 لمؤتمر تطوير مناهج التدريس

وزارة التعليم العالي والبحث 

 مكتب الوزير –العلمي 

 1,11/,/11في  881/ 2م و 

شكر وتقدير الحصول على  5

المراكز الثالثة االولى في تقييم 

 ,1,1-8,,1اداا الكليات 

يم العالي والبحث وزارة التعل

العلمي / جهاز االشراف 

 والتقويم العلمي

 1/1,11/,في     581/ 5ت 

,  

 تثمين الجهود المتميزة

وزارة التعليم العالي والبحث 

جهاز االشراف  –العلمي 

 والتقويم العلمي

في     2322ج ن / 

15/7/1,11 
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 تثمني جهود الصادرة من رئاسة اجلامعة:
رقم وتاريخ االمر الجامعي او  انحة للشكرالجهة الم السبب ت

 االداري

تثمين جهود لتقديم العديد من  1

 االنجازات في وقت قياسي

 18/5/1,11في     7851 رئيس الجامعة

تثمين جهود بسبب اهداا كتاب )  1

السير في المحيط البرهاني في الفقه 

 النعماني (

 1,11/,/5 رئيس الجامعة

هود المتميزة تثمين جهود بسبب الج 3

في اللجنة العلمية للمسابقة القرانية 

 االولى

 5/2/1,11في          2911 رئيس الجامعة

 

 كتب الشكر والتقدير الصادرة من رئاسة الجامعة

 رقم وتاريخ االمر الجامعي الجهة المانحة للشكر السبب ت

انجاح االمتحانات النهائية في  1

الظروف الصعبة وللدورين للعام 

1,,1-1,,3 

 3,,13/11/1في     1121 رئيس الجامعة

الجهود المبذولة والمتميزة في انتهاا  1

 العام الدراسي

 19/7/1,11في        ,9,,1 رئيس الجامعة

الجهد العلمي المتميز في اللجان  3

 االمتحانية

في            155,3 رئيس الجامعة

13/1,/1,11 

 1,11/,/12في  8188 رئيس الجامعة لالجهود المتميزة في اداا االعما 2

الجهود المتميزة والمبذولة في لجنة  5

 االسكان المركزية

 8/8/1,11في   133,3 رئيس الجامعة

الجهود المتميزة في االمتحانات  ,
 1,11-1,11النهائية للعام الدراسي 

 15/2/1,13في     ,521 رئيس الجامعة
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الجهود المتميزة في اللجنة  7
 ة المركزية ليوم الجامعةالتحضيري

 5/1,13/,في       13,, رئيس الجامعة

الجهود المتميزة والمبذولة من قبلكم  9

 في مجلس الجامعة

 18/5/1,13في     7291 رئيس الجامعة

 5/1,13/,3في       9337 رئيس الجامعة الجهود المبذولة في يوم العلم 8

 

الجهود المبذولة في انجاح المؤتمر  ,1

 لمي االول لكليتناالع

 1/1,12/,1في      1311 رئيس الجامعة

الجهود المتميزة في الزيارات  11

 المتواصلة لالقسام الداخلية

 12/3/1,12في      2,32 رئيس الجامعة

للجهود المتميزة من قبلكم في  11

حصولكم على الشهادة التقديرية من 

 معالي الوزير

 1,12/,1/,1في  ,1375 رئيس الجامعة

 9/1,12/,1في      ,11,9 رئيس الجامعة الجهود المبذولة في اللجان االمتحانية 13

 8/8/1,13 رئيس الجامعة الجهود المبذولة في يوم الجامعة 12

 رقم وتاريخ االمر الجامعي الجهة المانحة للشكر السبب ت

 1/11/1,12في  2,,,1 رئيس الجامعة الجهود المبذولة في الندوة 15

 18/5/1,15في  7729 رئيس الجامعة برع لالطفال وااليتامت ,1

الجهود المتميزة في حضور نشاط  17

 في قسم ضمان الجودة

 –رئاسة الجامعة 

 المساعد االداري

 9/2/1,12في 1,529

 –رئاسة الجامعة  مشاركة في ندوة 19

 المساعد العلمي

 7/11/1,12في  1,382

داا الجهود المبذولة والمتميزة في أ 18

 األعمال. 

 11/1,15/,3في  19518 رئيس الجامعة

الجهود المبذولة والمتميزة في أداا  ,1

 األعمال. 

 ,2/1,1/,في  5,88 رئيس الجامعة

 ,1,15/11/3 جامعة رئيس شكر المبذولة الجهود تثمين 11

 ,3/1,1/,1في  3711 جامعة رئيس شكر المبذولة الجهود تثمين 11

 



3, 

 

 

 

 ير من عمداء الكليات كتب الشكر والتقد

 الجهة المانحة للشكر السبب ت

رقم وتاريخ 

االمر الجامعي 

 او االداري

عمادة كلية المعلمين / جامعة  الجهد العلمي المتميز في اداا االعمال 1

 ديالى

في      8,9

1,/8/1,,1 

 - 1,,1الجهود المتميزة للعام الدراسي  1

1,,1 

عمادة كلية المعلمين / جامعة 

 لىديا

في        1311

15/9/1,,1 

الجهد المتميز في اللجان االمتحانية للعام  3

 3,,1-1,,1الدراسي 

عمادة كلية المعلمين / جامعة 

 ديالى

في      1121

13/11/1,,3 

جمع مبالغ من المال وتوزيعها على  2

 المتعففين

عمادة كلية المعلمين / جامعة 

 ديالى

في    1193

3/5/1,1, 

مبذولة في االمتحانات النهائية الجهود ال 5

1,,8/1,1, 

عمادة كلية المعلمين / جامعة 

 ديالى

في    ,,1

3,/5/1,1, 

حصول كلية التربية االساسية على المركز  ,

االول على مستوي العراق في تقييم االداا 

 الجامعي

عمادة كلية المعلمين / جامعة 

 ديالى

في     255

13/1/1,11 

ستنادا الى كتاب الشكر للجهود المتميزة وا 7

 الصادر من معالي الوزير
في  ,,3 كلية العلوم االسالمية

12/1/1,12 

 :التقديرية الشهادات

 التاريخ الجهة المانحة للشهادة السبب ت

شهادة تقديرية للجهود المبذولة من قبلكم  1

ومساهمتكم الفاعلة في انجاز مشروع 

تطوير كليات العلوم االسالمية في 

 ات العراقيةالجامع

 

 وزير التعليم العالي والبحث العلمي

17/9/1,12 
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شهادة تقديرية بسبب المساهمة في المؤتمر  1

العلمي الذي عقدته الجامعة العراقية ) 

تطوير مناهج التدريس في العلوم االسالمية 

 والمشكالت االنسانية المعاصرة (

 

رئيس الجامعة العراقية / كلية 

 الشريعة

2/3/1,11 

شهادة تقديرية بسبب المشاركة في المؤتمر  3

 العلمي السابع

عميد كلية التربية للعلوم االنسانية / 

 جامعة ديالى

15-

1,/2/1,11 

شهادة تقديرية بسبب المشاركة في  2

المهرجان الشعري السنوي ) ديالى شجرة 

 االبداع شذاها البرتقال (

عميد كلية التربية للعلوم االنسانية / 

 الىجامعة دي

19/3/1,13 

شهادة تقديرية بسبب الندوة العلمية  5

 المتخصصة في صناعة الدواجن

 2/3/1,12 عميد كلية الزراعة / جامعة ديالى

شهادة تقديرية بسبب المشاركة في المؤتمر  ,

العلمي ) نحو منهج علمي افضل لفهم 

 العلوم االسالمية

عميد كلية العلوم االسالمية / 

 جامعة الرمادي

11-

11/2/1,11 

شهادة تقديرية بسبب المشاركة في المؤتمر  7

 العلمي االول ) االسالم والحياة (

عميد كلية العلوم االسالمية / 

 جامعة سامراا

1-3 

/2/1,11 

شهادة تقديرية بسبب حضور الندوة )مجلة  9

ديالى للعلوم الصرفة ومعامل التأثير 

 العالمي من الطموح الى الواقع (

 12/11/1,12 لعلوم / جامعة ديالىعميد كلية ا

جهود متميزة في نشر العلم والمعرفة في  8

 بلدنا

 3/1,15/,1 االمانة العامة

 1,15 /كلية العلوم االسالميةقسم الشريعة شهادة تقديرية من طلبة المرحلة الرابعة ,1

شهادة تقديرية بمناسبة يوم تخرج الدورة  11

 الثالثة

 1,15 الدين قسم اصول

شهادة تقديرية من مجلة ديالى للعلوم  11

 الصرفة

عميد كلية التربية للعلوم الصرفة/ 

 جامعة ديالى

1,12 

شهادة تقديرية للمشاركة الفاعلة في المؤتمر  13

 الوطني االول في كلية العلوم االسالمية

 1,12 جامعة ديالى /كلية العلوم االسالمية

لعلوم شهادة تقديرية بمناسبة احتفال كلية ا 12

االسالمية بتخرج دورتها الثانية)وهج 

 التعليم العالي(

 1,13 جامعة ديالى /كلية العلوم االسالمية

 1,15 جامعة ديالى /رئاسة جامعة ديالىشهادة تقديرية من اجل النهوض برسالة  15
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 العلم والمعرفة للجميع

شهادة تقديرية في تحقيق مراكز متقدمة  ,1

 لكلية العلوم االسالمية

 1,12 جامعة ديالى /كلية العلوم االسالمية

 1,13 جامعة ديالى –كلية الطب  شهادة تقديرية 17

 1,15 ديوان الوقف السني شهادة تقديرية 19

كلية التربية للعلوم االنسانية  شهادة تقديرية 18

 /جامعة ديالى

11/3/1,1, 

 الدروع
 التاريخ الجهة المانحة للدروع ت

 1,13 الىرئاسة جامعة دي 1

 1,11 كلية التربية االساسية  -جامعة ديالى  1

 1,11 كلية الشريعة –الجامعة العراقية  3

 1,13 كلية العلوم –جامعة ديالى  2

 7/9/1,11 كلية الدراسات القرانية –جامعة بابل  5

 1,13 كلية الطب –جامعة ديالى  ,

 1,11 كلية القانون والعلوم السياسية –جامعة ديالى  7

 1,13 كلية العلوم –جامعة ديالى  9

 1,11 كلية التربية للعلوم االنسانية –جامعة ديالى  8

 11/11/1,11 كلية العلوم االسالمية –جامعة كربالا   ,1

 1,15 كلية التربية للعلوم االنسانية -جامعة ديالى 11

 1,15 كلية التربية االساسية -جامعة ديالى-درع 11

 1,15 كلية الهندسة -ة ديالىجامع -درع 13

 1,15 كلية الهندسة -جامعة ديالى -درع 12

 ,1,1 كلية الهندسة–جامعة ديالى -درع 15

 ,1,1 كلية االمام الكاظم –درع  ,1
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 منح القدم :

غراض الترفيع والعالوة بسبب كتاب الشركر الموجره مرن  قبرل السريد رئريس منح شهر قدم وظيفي أل .1
ور هشام عطه شحاذة بسبب إنجاح االمتحانات النهائية في الظروف الصعبة التري جامعة ديالى الدكت

 . 3,,13/11/1( في  1993مر بها البلد وفق كتاب الشكر الموجه  ) 

منح سنة قدم لغرض الترفيع فقط بسبب الترقية العلميرة مرن مرتبرة مردرس الرى مرتبرة أسرتاذ مسراعد  .1
 . 9,,1/,/7(  بتاريخ  1311االمر الجامعي ) وفق  315على المدة االصغرية  حسب قانون 

منح شهر قدم وظيفي إلغراض الترفيع والعالوة بسربب كتراب الشركر الموجره مرن قبرل السريد رئريس  .3
جامعررة ديررالى )االسررتاذ الرردكتور محمررود شرراكر ( بسرربب انتهرراا العررام الدراسرري وفررق االمررر الجررامعي 

 .11/8/1,11في   13123

على شهادة الدكتوراه في فلسفة العلوم اإلسالمية من جامعة بغداد وفق منح سنة قدم بسبب الحصول  .2
 . ,,,1/11/1( في  ,387االمر الجامعي المرقم ) 

منح شهر قدم وظيفي الغراض العالوة والترفيع بسربب كتراب الشركر الموجره مرن قبرل السريد رئريس  .5
فري اداا االعمرال وفرق االمرر  جامعة ديالى ) االستاذ الدكتور محمود شاكر ( بسبب الجهود المتميزة

 . 1,11/,/15في  8,92الجامعي 

منح شهر قدم وظيفي الغراض العالوة والترفيع بسربب كتراب الشركر الموجره مرن قبرل السريد رئريس  .,
جامعة ديالى ) االستاذ الدكتور عبراس فاضرل جرواد ( بسربب الجهرود المتميرزة فري اداا االعمرال فري 

فرري  1375( وفررق االمررر الجررامعي  8/8/1,11( فرري  133,3رئاسررة لجنررة االسرركان المركزيررة ) 
11/8/1,11 , 

منح شهر قدم وظيفي الغراض الترفيع والعالوة بسربب كتراب الشركر الموجره مرن قبرل السريد رئريس  .7
د عبرراس فاضررل( بسرربب الجهررود المتميررزة فرري اللجنررة التحضرريرية ليرروم الجامعررة ,جامعررة ديررالى ) ا

   , 5/1,13/,في  13,,وفق االمر الجامعي  2/2/1,13

 5/1,13/,3( فري  9377مرنح ثالثرة اشرهر قردم وظيفري ألغرراض العرالوة والترفيرع وفرق االمرر ) .9
 5/1,13/,3( في  9337و الكتاب المرقم )  5/1,13/,( في  13,,بسبب  كتب الشكر المرقم )

 .18/5/1,13(في  7291والكتاب المرقم )

( فررري  ,585ع وفرررق االمرررر الجرررامعي ) مرررنح شرررهرين قررردم وظيفررري ألغرررراض العرررالوة والترفيررر .8
( في  1311والكتاب المرقم )   12/3/1,12( في 2,32بسبب كتب الشكر المرقم ) 15/2/1,12
1,/1/1,12. 

د ,شهـــر قــدم وظيفـــي الغراض الترفيع وفق االمــــر الجامعــــــي المرقـــــم ) كمنــح  .11
  , 11/9/1,12( في  2/15713م ) ق/بسبب كتاب الشكر المرق 8/1,12/,1( في  ,11,5/ 

 12/9/1,12( فري  1,9شهر قردم وظيفري الغرراض الترفيرع والعرالوة وفرق االمرر ) منح  .11
 , 9/1,12/,1( في  ,11,9بسبب كتاب الشكر المرقم ) 

بسبب  1,12/,13/1( في  358منح شهر قدم وظيفي الغراض الترفيع والعالوة وفق االمر )  .11
 . 1,12/,1/,1( في  ,1375 د,كتاب الشكر المرقم  ) ك

( وفرق االمرر 217) 17/11/1,12منح شهر قردم وظيفري الغرراض الترفيرع والعرالوة فري  .13
 .1/11/1,12( في 2,,,1الجامعي )

( فررري 58مرررنح شرررهر قررردم وظيفررري ألغرررراض العرررالوة والترفيرررع بررراألمر اإلداري المررررقم) .12
 . 11/1,15/,3( في 19518وفق االمر الجامعي )  ,13/1/1,1



2, 

 

( فرري 5212)فرري الغررراض الترفيررع والعررالوة فرري وفررق االمررر الجررامعيهر قرردم وظيمررنح شرر .15
13/2/1,1,. 

( فرري 312)فرري الغررراض الترفيررع والعررالوة فرري وفررق االمررر  االداريمررنح شررهر قرردم وظي .,1
13/3/1,1,. 

( فري 5771منح شهر قردم وظيفري الغرراض الترفيرع والعرالوة فري  وفرق االمرر الجرامعي ) .17
18/2/1,1,. 

 


