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 اللََُّه َفَسَيَرى اْعَمُلوا َوُقِل   

 َواِلُمْؤِمُنوَن َوَرُسوُلُه َعَمَلُكْم       
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 الرحٌم الرحمن هللا بسم

 وسلم وصحبه آله وعلى هللا رسول على والسالم والصالة.. العالمٌن رب هلل الحمد

  الشعور هً والعلمٌة اإلدارٌة المسؤولٌة ان...األفاضل التدرٌسٌة الهٌئة أعضاء السادة   

 .العمل فً واإلخالص الواجب بأداء

 َعلَى اأْلََمانَةَ  َعَرْضنَا إِنَّا} تعالى بقوله الكرٌم القران لنا بٌنها التً االمانة هً االنسان تحملها مسؤولٌة وأعظم   

ٌْنَ  َواْلِجبَالِ  َواأْلَْرِض  السََّماَواتِ  نَسان   َوَحَملََها ِمْنَها َوأَْشفَْقنَ  ٌَْحِمْلنََها أَن فَأَبَ :  األحزاب{ ]َجه والً  َظل وًما َكانَ  إِنَّه    اإْلِ

72.] 

 شمول الكرٌم القران قرر وقد والنواهً االوامر وقبول التكلٌف هً االمانة ان الى ذهبوا المفسرٌن واغلب

مْ  فََوَرب ِكَ }تعالى بقوله المسؤولٌة ا( 92) أَْجَمِعٌنَ  لَنَْسأَلَنَّه   [93-92:  الحجر({ ]93) ٌَْعَمل ونَ  َكان وا َعمَّ

 ..... االكارم أحبتً   

 تفان   بكل الواحد كالفرٌق معا نعمل ان اجل من المرصوص كالبنٌان التكاتف منا تحتاج الجامعٌة الحٌاة ان   

 .وإخالص

 العلمٌة والبحوث بالمحاضرات النهوض خالل من والمعرفة العلم مٌدان فً جدٌد ما هو كل مواكبة جمٌعا علٌنا   

 فً قٌادٌا القرٌب المستقبل فً الٌه نتطلع جٌل بناء اجل من مفاصله بجمٌع المجتمع بناء لدعم تهدف التً الرصٌنة

 والسٌمٌنرات. العمل وورش الندوات بتكثٌف وذلك العلمٌة بالنشاطات القٌام وكذلك مجتمعنا

 .الكلٌة مخرجات خالل من االفضل نحو المجتمع وتوجٌه بناء فً وفعالة رائدة كلٌتنا تكون ان نحرص هنا ومن   

 التدرٌس هٌئة فً اعضاءً  لها قٌض بان العامرة الكلٌة هذه على اتم قد وتعالى سبحانه هللا ان...االكارم اخوتً  

 ً  العلمٌة المحافل من العدٌد فً وساهم شارك منهم وكثٌرا الرفٌع والخلق والدٌن والمعرفة بالعلم لهم مشهوداً  فرسانا

 العلمٌة رسالتنا انجاح فً وتعالى سبحانه هللا بعد علٌكم معقود املً فان ولذلك... والدولً المحلً المستوى على

 ... الدؤوب والعمل بالمثابرة اال ال ٌكون النجاح هذا وان

 والتطرف الغلو عن البعٌد المعتدل الفكر ترصٌن فً جدٌد ما هو الى نسعى ان جمٌعا علٌنا... األعزاء إخوتً   

 الى السمحة الصورة بنشر مطالبون فإننا لذا اإلسالم صورة شوه الذي الدٌن فً التطرف هو المجتمع آفة الن

نَ  َرْحَمة   فَبَِما} تعالى لقوله ورحمة بلٌن المجتمع ِ  م ِ وا اْلقَْلبِ  َغِلٌظَ  فَظًّا ك نتَ  َولَوْ  لَه مْ  ِلنتَ  ّللاَّ  فَاْعف    َحْوِلكَ  ِمنْ  اَلنفَضُّ

مْ  مْ  َواْستَْغِفرْ  َعْنه  ِ  َعلَى فَتََوكَّلْ  َعَزْمتَ  فَإِذَا اأْلَْمرِ  فًِ َوَشاِوْره مْ  لَه  َ  إِنَّ   ّللاَّ ِلٌنَ  ٌ ِحبُّ  ّللاَّ تََوك ِ  [159:  عمران آل{ ]اْلم 

 [.107:  األنبٌاء{ ]ل ِْلعَالَِمٌنَ  َرْحَمةً  إاِلَّ  أَْرَسْلنَاكَ  َوَما} وجل عز وقوله

 ً  للجمٌع والنجاح التوفٌق تعالى هللا نسأل وختاما

 الكيالني الدين نجم هللا عبد عمر. د.م.ا
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 السيذ عويذ كليت العلىم االسالهيت

 
 الجيغ الكيالنياالسع الخباعي: عسخ عبج هللا نجع الجيغ محي 

 9/4/5975تاريخ الػالدة:  -

 الجكتػراه                       الذيادة: -

 التخرز العام: عمػم القخآن          التخرز الجقيق: التفديخ -

 المقب العمسي:  استاذ مداعج            -

 dr.omarabdullah@islamic.uodiyala.edu.iqالبخيج االلكتخوني: -

 نحة لمذيادة البكالػريػس: الجامعة اإلسالمية  الجية السا -

 الجية السانحة لذيادة الساجدتيخ: الجامعة اإلسالمية                    -

      الجية السانحة لذيادة الجكتػراه: الجامعة العخاؾية /كمية اآلداب      -

 عشػان رسالة الساجدتيخ: سػرة الدمخ دراسة مػضػعية. -

 عشػان اشخوحة الجكتػراه:  مباحث عمػم القخان عشج الكخماني في كتابو الكػاكب  -

 الجراري في شخح صحيح البخاري                             



 

 

 

6 

 

 السيذ هعبوى العويذ للشؤوى العلويت

 
 االسع الخباعي: مرصفى ىحال خسيذ عصية الصػيخاني

 5/5/5975تاريخ الػالدة:  -

 الذيادة:  الجكتػراه                                  -

 التخرز العام: أصػل الجيغ                     التخرز الجقيق: عمع الكالم )العقيجة( -

                       دكتػرالمقب العمسي:   أستاذ  -

 dr.mustafaalhathal@yahoo.comالبخيج االلكتخوني:  -

 آيات التخغيب والتخىيب في سػرة الػاقعة . -5الساجدتيخ: عشػان رسالة  -

 اإلعالم اإلسالمي ودوره في كذف التآمخ الرميبي عمى العخب والسدمسيغ. -2                           

 ىـ( وآراؤه الكالمية ) دراسة مقارنة(.303عشػان أشخوحة الجكتػراه: أبػ عمي الجبائي )ت -
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 للشؤوى االداريت واملبليتالسيذ هعبوى العويذ 

 
 الدبيجي االسع الخباعي : حيجر أحسج حديغ حبيب -

 5985/  52/  5تاريخ الػالدة :  -

 الذيادة : دكتػراه .                              -

 التخرز الجقيق : البالغة واألسمػبية          التخرز العام : المغة العخبية / األدب  -

 المقب العمسي :  أستاذ مداعج                   -

 drhhhh31@gmail.comالبخيج االلكتخوني :  -

 الجية السانحة لمذيادة البكالػريػس : جامعة ديالى     -

 الجية السانحة لذيادة الساجدتيخ : جامعة ديالى    -

    الجية السانحة لذيادة الجكتػراه : الجامعة السدتشرخية / العخاق  -

 عشػان رسالة الساجدتيخ :  السطاىخ البجيعية في خصب اإلمام عمي )ع( دراسة بالغية -

 عشػان أشخوحة الجكتػراه : شعخية التجاور األسمػبي في نيجي البالغة والدعادة  -
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 اهبًت جملس الكليت

 
 ههبم جملس الكليت

 يقػم مجمذ الكمية بجسمة مغ السيام  تتخكد في ثالثة جػانب :

 الجانب األول /الجور العمسي :

 ويذسل : رسع الدياسة العامة لمكمية بسا يتػافق وخصط الجامعة وفييا محػران أساسيان :

السحػر األول : الجراسات األولية ويتزسغ وضع خصط القبػل لمصمبة ، واستحجاث ودمج 
واستزافة االساتحة  وإلغاء األقدام وإعجاد خصة البحث العمسي والتأليف ، والسؤتسخات والشجوات

 مغ الجامعات األخخى وغيخىا .
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 السحػر الثاني :الجراسات العميا وتذسل :

التػصية باستحجاث الجراسات العميا ، وتحجيث السشاىج وإقخارىا ، وتحجيج اإلشخاف عمى     
، وإقخار التخؾيات العمسية  لألساتحة  شمبة الجراسات العميا ، وإقخار عشاويغ الخسائل واالشاريح

 وغيخىا .
 

 الجانب الثاني  / الجور اإلداري ويذسل :

اإلشخاف عمى شؤون الكمية ، ومتابعة االساتحة والسػضفيغ بسا يخجم مديخة الكمية ،    
 وتذكيل لجان انزباط الصمبة والسػضفيغ والتجريدييغ والتػصية بخرػصيع .

 

 السالي ويذسل :الجانب الثالث / الجور 

اقتخاح السػازنة السالية الدشػية ، والخصط االستثسارية لمكمية ، ورفعيا لمجامعة لغخض     
السرادقة عمييا ، وكسا يقػم بسخاجعة تقخيخ ديػان الخقابة السالية الخاص بالكمية وإبجاء 

 السالحطات بخرػصو .
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 ًبذة عي كليت العلىم االسالهيت

فييا أربع سشػات ،وتسشح  ة،مجة الجراس2009العمػم اإلسالمية عام أسدت كمية 
شيادة البكالػريػس في العمػم اإلسالمية  . وتقبل خخيجي الفخعيغ  )العمسي 

 واألدبي( فزال عغ شمبة اإلعجاديات اإلسالمية ضسغ الشدب التي تحجدىا الػزارة .

اإلسالمية ، وتؤكج عمى تيجف الكمية إلى تييئة السالكات الستخررة بالجراسات 
دراسة اإلسالم وحزارتو دراسة عمسية مشيجية عمى وفق قػاعج البحث العمسي 

 الخصيغ بسا يتفق وعطسة اإلسالم ومكانتو العمسية

كسا تؤكج الكمية عمى دراسة اإلسالم ضسغ أصػلو العخيقة، ومبادئو الدامية  
ة والسحىبية والحدبية الذاممة الػحجوية ، بعيجا عغ األشخ القػمية والصائؽي

 والفئػية.

سالمية القػية مغ خالل إعادة التخابط إلوتؤكج أيزا عمى إعادة بشاء الذخرية ا
سالم والسجتسع، بعيجا عغ إلالػثيق والعمسي وبيقيغ تام بيغ الفخد واالسالم . وبيغ ا

كل أشخ التفخقة والعشرخية، بسا يخجم بشاء العخاق القػي السػحج الدميع مغ كل 
 نحخافات التي تػجج في السجتسعات الزالة .اال 
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 رؤيت الكليت :

تدعى كمية العمػم اإلسالمية إلى إبخاز اليػية اإلسالمية وتحؿيقيا فكخا وسمػكا ومػاكبة التقجم 
الحزاري والعمسي عمى الداحتيغ العخبية واإلسالمية والتأكيج عمى تكػيغ عالقات وثيقة مع 
مثيالتيا في الجامعات األخخى  واالرتقاء بسدتػى مشتدبييا مغ خالل دعع عسمية البحث 

سي وتصػيخ مشاىج التجريذ وتحديغ السدتػى التعميسي إلنذاء كػادر متخررة لخفج العم
 العسمية التعميسية .

 رسبلت الكليت:

 إن مغ أىع ميام كمية العمػم اإلسالمية ىي :

االرتقاء بالسدتػى العمسي لتجريديييا وذلظ مغ خالل إشخاك األساتحة في دورات تجريبية وحثيع 
تسخات والشجوات التي تؿيسيا الجامعة والجامعات األخخى عغ شخيق عمى السذاركة في السؤ 

 تقجيع البحػث الشسػذجية التي تخجم واقع األمة ومدتججات  العرخ .

وكحلظ االرتقاء بالسدتػى العمسي لمصمبة مغ خالل تحجيث السشاىج الجراسية وتصػيخىا بسا يخجم 
 العسمية التعميسية.

 االهذاف :

مغ السرصمحات والسفاـيع الذخعية والتي اشتبو عمى كثيخ مغ  ا  تػضيح وترحيح كثيخ  .5
الشاس أمخىا لتقػيع اعػجاجيا ، وتفريل مجسميا، وتقييج مصمقيا ، وىي الخسالة الدامية 

 التي يعسل مغ اجميا السرمحػن.
تخخيج السجرسيغ العالسيغ الػاعيغ مغ اجل إعجاد جيل يعي ضخوف السخحمة التي تسخ بيا  .2

ديدة والسشصقة بأسخىا ، بسشيجية ججيجة ووسصية وشسػلية بعيجا عغ التصخف بالدنا الع
والغمػ ،ولتحريغ شباب السحافطة مغ الػقػع في االنحخافات الفكخية والثقاؼية ، مدتشيخة 

 بالخسالة اإلسالمية الخالجة .
والتعجدية بيغ صفػف أبشاء الذعب كافة عمى اختالف  تقبل وجيات الشطخإشاعة ثقافة  .3

 حاـبو الفقيية ، بصخح اآلراء الفقيية والعقجية السختمفة وتشاوليا بالجراسة األكاديسية .م
 مػاكبة متصمبات العرخ الحزارية واالجتساعية واالقترادية.  .4
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 االقسام العلمية
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 :الخؤيا

 القجرة وتعديد القخآن عمػم مجاالت في بالسعخفة الشيػض في بفاعمية االسيام الى القدع يدعى
 في والجػدة التسيد تحقيق عمى والعسل،  وتجريدو الكخيع القخآن معاني فيع في لمصالب العمسية

 عمى الحفاظ مع عسميع في لمشجاح االسالمية والثقافة بالسعارف وتدويجىع القدع شمبة أعجاد
 . سامية وؾيع مبادئ مغ يحسمو بسا الكخيع القخآن يتزسشيا التي األصيمة والؿيع الخوح

 رسالة قدع عمػم القخآن:

 الشبيمة القخآنية السزاميغ وتخسيخ االسالمية اليػية تعسيق عمى العسل مغ القدع رسالة تشبثق
 الكخيع بالقخآن الستسثل ودستػره االسالمي الجيغ بسبادئ االعتداز وغخز الصمبة نفػس في

 القخآن عمػم في السختريغ وتأىيل،  نفػسيع في والػششي الجيشي االنتساء روح وتعديد
 .      الحشيف االسالمي وديشيع وأمتيع وششيع خجمة مغ يسكشيع الحي العمسي بالسدتػى 

 أىجاف قدع عمػم القخآن:

 القخآن مادة لتجريذ وثقاؼيا   وميشيا   وتخبػيا   عمسيا   مؤىميغ ومجرسات مجرسيغ  تخخيج 
 . كافة الثانػية لمسجارس اإلسالمية والتخبية الكخيع

 احج كػنو الصالب قجرات تفعيل في وتديع الكمية داخل باإلبجاع تتسيد أكاديسية بيئة بشاء 
 .     التعميسية العسمية محاور

 اختالف عمى القخآنية السعارف لتجريذ والبحثية التجريدية بالسالكسات الجامعات رفج 
 .  اصشافيا

،  مزخ ىػ ما كل ونبح،  الجيشي والتدامح السحبة روح وبث اإلسالمية الثقافة ؾيع إشاعة 
 .    السجتسعية السكػنات بيغ الفتشة ويثيخ

 

 والرتبيت االسالهيت قسن علىم القزآى



 

 

 

14 

 

 رئبست القسن

 

 الصػيخاني خميل نجع ناضع مذتاق:الخباعي االسع -

 29/2/5976:الػالدة تاريخ -

                                          الجكتػراه:  الذيادة -

 االسالمية العقيجة: الجقيق الجيغ                           التخرز أصػل: العام التخرز -

 مداعج دكتػر   استاذ:   العمسي المقب -

 (Dr.MushtaqNadum@islamic.uodiyala.edu.iq:  )االلكتخوني البخيج -

  بغجاد/ اإلسالمية الجامعة:   البكالػريػس لمذيادة السانحة الجية -

   بغجاد/ اإلسالمية الجامعة:  الساجدتيخ لذيادة السانحة الجية -

    بغجاد/ العخاؾية الجامعة: الجكتػراه لذيادة السانحة الجية -

 .  االسالمي السشطػر في والبخاء الػالء -5: الساجدتيخ رسالة عشػان -

 .الخاشجة الخالفة عرخ في االسالمية الفتػحات في العدكخية الدياسة -2                           

 . عقائجية دراسة مخيع سػرة :الجكتػراه اشخوحة عشػان -
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 اهليئت التذريسيت لقسن علىم القزاى والرتبيت االسالهيت

 التجريدي ت
 أ.م.د مذتاق ناضع نجع  5
 جميل أمػري  عساد د.أ 2
 جبار عبج الػىاب سعػد أ.د 3
 أ.د ابخاـيع شو حسػدي   4
 أ.د خالج خميل إبخاـيع  5
 .د مرصفى ىحال خسيذأ 6
 صباح كخيع محدغ أ.م.د. 7
 أ.م.د احسج نػري حديغ 8
 أ.م.د شفاء رشيج حدغ 9

 أ.م شو ياس خزيخ 50
 م. ضخغام محسػد احسج 55
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 : االخؤي

إبخاز أصػل الجيغ اإلسالمي و تعسيق االنتساء الى يدعى قدع العقيجة والفكخ االسالمي 
لإلسالم وربط السدمع بالسرجريغ الكتاب والدشة وتبريخه بسا فييسا مغ أصػل الؿيع الخمؿية 

السعارضة والحزارية وذلظ مغ اجل بشائو وتحريشو اعتقادا وفكخا وسمػكا مغ التيارات الفكخية 
 لإلسالم

إبخاز الشطخة الذسػلية لإلسالم بػصفو مشيجا شامال لجسيع جػانب الحياة أساسو اإليسان باهلل 
 والتخمز مغ الشطخة الجدئية لإلسالم التي تقرخه عمى بعس جػانب الحياة.

 الخسالة / السيام :

 مغ ميام قدع العقيجة والفكخ االسالمي ىي :

في العقيجة اإلسالمية والحجيث الشبػي والتفديخ والفكخ تخخيج شمبة أكفاء متخرريغ  
 اإلسالمي  

كافة  بيان تفػق اإلسالم وتسيده عمى السحاىب الفكخية واأليجلػجيات في شؤون الحياة  
 وإضيار قجرتو عمى ؾيادتيا في مقابل إخفاق تمظ السحاىب واأليجلػجيات .

 السخصػشات بأسمػب عمسي رصيغ. تشسية ميارات الصمبة في مجال البحث العمسي وتحقيق 

 األىجاف :.

إعجاد نخبة مغ الستخرريغ في العمػم الذخعية  قادرة عمى حسل األمانة العمسية  
 والجعػية ليكػنػا مذخوعا حزاريا وعمسيا .

االرتقاء بػاقع السشاىج الجراسية السقخرة في الكمية بسختمف التخررات وتصػيخىا لتشاسب  
 . مقتزيات وتصػرات العرخ

االرتقاء بالسدتػى العمسي لتجريديي القدع مغ خالل إعجاد البحػث العمسية السعاصخة   
 والسذاركة بالشجوات والسحاضخات والسؤتسخات في داخل الجامعة وخارجيا .

 إعجاد مجرسيغ متخرريغ بتجريذ التخبية اإلسالمية لجعع مجيخيات التخبية في السحافطة. 
 

 قسن العقيذة والفكز االسالهي
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 رئبست القسن

 
 عىض جذوع أحوذ صالح الرباعي:االسن  -

 52/8/2885تاريخ الىالدة: -

 الشهادة: دكتىراٍ                                                -

 التخصص العام: فلسفت أصىل الذيي                  التخصص الذقيق:  عقيذة -

 اللقب العلوي:  استار هساعذ دكتىر                               -

 alsosu2@gmail.comالبريذ االلكتروًي: -

 الجهت الواًحت للشهادة البكالىريىس: الجاهعت العراقيت      -

 الجهت الواًحت لشهادة الواجستير:   الجاهعت العراقيت           -

 الجهت الواًحت لشهادة الذكتىراٍ:  الجاهعت العراقيت           -

 في االسالم أحكاها وآدابا  عٌىاى رسالت الواجستير: الٌصيحت  -

 االنوار االلهية في شرح المقدمة السنوسية لالمام عبد الغني عٌىاى اطروحت الذكتىراٍ:  -

 النابلسي )دراسة وتحقيق(                              
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 اهليئت التذريسيت لقسن العقيذة والفكز االسالهي

 التجريدي ت

 أحسج ججوع عػض د.م.أ  .5

 احسج عبجالدتار أ.د  .2

 أ.د عبج العطيع احسج عجوان  .3

 أ.د رعج شالب كخيع  .4

 أ.د مشذج فالح وادي  .5

 أ.د وليج ىاشع كخدي  .6

 أ.م.د بكخ رحسغ حسيج  .7

 الخيذ عمي حديغ د.م.أ  .8

 أ.م.د عمي جسيل خمف  .9

 أ.م.د سمسان عبػد يحيى  .50

 أ.م.د عمي قاسع زيجان خمف  .55

  مياوش شكخ احسج د.م.أ  .52

 شاكخ محسػد ميجي أ.م.د  .53

 أ.م.د شييج كخيع فميح  .54

 أ.م.د صباح دمحم جاسع  .55

 باسع كشعان أ.م.د  .56

 م.د عجنان حدغ مػسى  .57

 م.د فاضل احسج حديغ  .58

 أ.م جسيمة روكان  .59

 م.م عبج السحدغ عمي دمحم  .20
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 :. االخؤي

األصالة والسعاصخة ، مع إبخاز الفقو اإلسالمي برػرة تجسع بيغ الى يدعى قدع الذخيعة 
التأكيج  عمى معخفة أصػل األحكام وأىسيتيا في فيع الشرػص إضافة إلى معخفة عمػم اآللة 

 التي يفقو الصالب مغ خالليا القخان الكخيع والدشة الشبػية .

 الخسالة / السيام :.

 مغ ميام قدع الذخيعة ىي :

 تخخيج شمبة أكفاء متخرريغ في الفقو وأصػلو 
 العالقة بيغ الذخيعة والقانػن ، مغ خالل السشاىج القانػنية التي تجرس في القدع .بيان  
 تجريب الصمبة عمى معخفة أصػل البحث العمسي في الفقو وأصػلو بأسمػب رصيغ. 

 األىجاف :.

مغ خالل تييئة شمبة  يةإعجاد جيل متخرز قادر عمى حسل األمانة العمسية والجعػ  
 يو أو أصػلي .القدع ليكػنػا مذخوعا لفؿ

بسختمف التخررات الفقيية  ةاالرتقاء بػاقع السشاىج الجراسية السقخرة في الكمي 
 واألصػلية والحجيثية والقخآنية لتشاسب مقتزيات وتصػرات العرخ .

القدع مغ خالل عسل البحػث العمسية السعاصخة  ياالرتقاء بالسدتػى العمسي لتجريدي 
القدع والسذاركة بالشجوات  يحجيثة لتجريديوإيجاد الحمػل لسذاكل السجتسع ال

 والسحاضخات لكل تجريدي وذلظ بستابعة القدع ليحا األمخ .
 إعجاد مجرسيغ متخرريغ بتجريذ التخبية اإلسالمية لجعع مجيخيات التخبية في  

 السحافطة في ىحا الجانب .

 

 قسن الشزيعت
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 رئبست القسن

 
 : أحسج عبػد عمػانكاملاالسع ال -

 5979/  2/  9تاريخ الػالدة:  -

 الذيادة:       دكتػراه    -

 التخرز العام: فمدفة شخيعة     التخرز الجقيق: الفقو االسالمي -

                  استاذ مداعج دكتػرالمقب العمسي:  -

 لػريػس: الجامعة العخاؾية    االجية السانحة لذيادة البك -

 الجية السانحة لذيادة الساجدتيخ: الجامعة العخاؾية    -

 الجية السانحة لذيادة الجكتػراه: الجامعة الػششية / ماليديا     -

 االستاذ ابػ مشرػر البغجادي وآراءه الفقيية -5عشػان رسالة الساجدتيخ:  -

 سالمياحكام الميػ والمعب والعبث في الفقو اال -2                           

 عشػان اشخوحة الجكتػراه: دور مقاصج الذخيعة والقػاعج باتجاه السدتججات العرخية رؤية  -

 تأصيمية.                              
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 اهليئت التذريسيت لقسن الشزيعت

 التجريدي ت

 م.د أحسج عبػد عمػانأ.  .5

 أ.د ايسان جميل ابخاـيع  .2

 أ.د رعج سميسان حديغ  .3

 عبجهللا جاسع كخدي أ.د  .4

 أ.د قاسع ناصخ حديغ  .5

 أ.م.د حدغ محدغ صييػد  .6

 أ.م.د حديغ كاضع حديغ   .7

 م.د حيجر أحسج حديغأ.  .8

 أ.م.د عباس عمي حسيج  .9

 أ.م.د عمي عبج كشػ  .50

 م.د مزخ محسػد يحيى احسجأ.  .55

 أ.م.د ىاشع محسػد عبج الخحسغ  .52

 أ.م.د وضحة عميػي صالح  .53

 ياسخ صائب خػرشيج أ.م.د  .54

 اسج دمحم اسج أ.م.د  .55

 م. مرصفى احسج لصيفأ.  .56

 م. صباح دمحم حديغأ.  .57

 م. عزيج عيج احسج  .58

 م. احسج حديغ سمسان  .59

 م.م عسخ حدغ عمي  .20
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 السيــــــــام

 ميــام مدؤول شعبة السػارد البذخية

والتداميع  وانزباشيعاالشخاف عمى مشتدبي الكمية مغ السػضفيغ ومخاؾبة دواميع  
 بالتعميسات.

 متابعة البخيج وإجابة البخيج الخاص بالذعبة والػحجات التابعة ليا. 
التجريدييغ والسػضفيغ ؼيسا يخز العالوات والتخؼيعات وكل حدب متابعة استحقاق الدادة  

 استحقاقو .
 أجخاء صحة صجور لألوامخ الجامعية والػثائق الجراسية لمسشتدبيغ 
 .كافة التجريدييغ والسػضفيغ و السشتدبيغ إعجاد سجل السالك والحي يتزسغ معمػمات عغ 
كافة أعجاد سجل السػارد البذخية لمتجريدييغ والسػضفيغ وتثبيت السعمػمات الخاصة بيع  

تاريخ اكتدابو و والتي تتزسغ اسع السشتدب وشيادتو ولؿبو العمسي او عشػانو الػضيفي، 
 المقب العمسي او العشػان الػضيفي ،وتاريخ السباشخة.

يو اسع السشتدب وتاريخ حرػلو عمى اعجاد سجل العالوات لمتجريدييغ والسػضفيغ مبيغ ؼ 
الجرجة والسخحمة وتاريخ استحقاقو لمتخؼيع او العالوة واصجار أمخ اداري شيخيا" لسشح 

 السشتدب العالوة الدشػية حدب تاريخ استحقاقو
اعجاد سجل خاص بالسػضفيغ عمى السالك السؤقت والسػضفيغ برفة اجػر يػمية عمى  

 الخاصة بيع.مالك الكمية وتثبيت السعمػمات 

 ميام الػحجات التابعة لذعبة السػارد البذخية

 ميـــام مدؤول وحجة شؤون التجريدييغ -5
 تجقيق اضابيخ التجريدييغ وإكسال الشػاقز ان وججت 
 رفع اسساء التجريدييغ السدتحقيغ لمعالوة او التخؼيع حدب تاريخ االستحقاق. 

 ادارة املىارد البشزيت
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الذيادة او تغييخ المقب العمسي الى رفع معامالت الدادة التجريدييغ ؼيسا يخز تغييخ  

 رئاسة الجامعة لغخض اجخاء الالزم مغ قبميع
اجخاء صحة صجور لألوامخ الجامعية الخاصة بسشح شيادة الساجدتيخ والجكتػراه  

 لمسشتدبيغ
 تجقيق أضابيخ السعيشيغ الججد مغ التجريدييغ وإرساليا الى الجامعة لغخض تجؾيقيا 

 ػضفيغوحـــــجة شؤون الس   -2 

 ميــــــــام مدؤول الػحجة

 واكسال الشػاقز السػجػدة فييا كافة  تجقيق اضابيخ الدادة السػضفيغ -
رفع اسساء السػضفيغ السدتحقيغ لمعالوة او التخؼيع الى رئاسة الجامعة لغخض مشحيع  -

 العالوة او التخؼيع وحدب استحقاقيع.
 لجامعة لغخض تجؾيقيا.تجقيق أضابيخ السعيشيغ الججد وإرساليا الى رئاسة ا -

 وحـــــجة البيانات واألضابيخ الذخرية   -3 

 ميــــــــام مدؤول الػحجة

 تجقيق كافة اضابيخ الدادة التجريدييغ والسػضفيغ واكسال الشػاقز السػجػدة فييا 
 ادامة األضابيخ ومتابعة ادخال البيانات السصمػبة في سجل الخجمة. 
 السػجػدة  في االضابيخالتأكج مغ دقة السعمػمات  

 وحـــــجة الرادر والػارد   -4

 ميــــــام مدؤول الػحجة

 في سجل الػارد العامكافة  تدجيل الكتب الػاردة الى الكمية  
 في سجل الرادر . كافة  تدجيل الكتب الرادرة مغ الكمية 
 تػزيع البخيج الرادر والػارد إلى الذعب والػحجات التابعة لمكمية. 
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 ـــــجة التقاعج الػششية.وح   -5

 ميــــــام مدؤول الػحجة

مدؤول عغ مميء البيانات الخاصة بكل مشتدب وحدب استسارة ىيئة التقاعج الػششية 
 وتحجيث البيانات الخاصة بالسشتدبيغ مغ التجريدييغ والسػضفيغ عمى السالك الجائع لمكمية

 وحــــــجة االستعالمات والحخاسة   -6

 ول وحجة االستعالماتميـــــام مدؤ 

ال" عغ مستمكات الكمية واخح زومشتدبيغ  وشمبة ف ةيقػم بسيسة حساية الكمية مغ ابشي
االحتياشات االمشية ونذخ السشتدبيغ مغ الحخاس ليال" ونيارا" مغ اجل تأميغ حساية الكمية 

بالتشديق مع  لتدييل سيخ العسمية التخبػية كحلظ حساية االساتحة والصمبة والحفاظ عمى حياتيع
 الجيات االمشية والخسسية مغ خالل تبادل السعمػمات وتػفيخ االمغ الجاخمي والخارجي لمكمية

 وكحلظ الؿيام بتفتير الصمبة والدائخيغ واتباع االجخاءات االمشية الالزمة لحفع امغ الكمية

 وحــــــجة الجفاع السجني   -7

 ميام مدؤول الػحجة 

 تذكيميا في الكمية والستعمقة بالجفاع السجني واإلسعاف الفػري.متابعة المجان التي تع 
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 ميام شعبة الجراسـات و التخصيط

  الجامعي األحراء  
ويتزسغ احرائيات بعجد الصمبة السقبػليغ والسػجػديغ في الكمية وحدب األقدام مغ  

مخقشة قيػدىع والصمبة  والخاسبيغ لدشة واحجة او واإلناثحيث عجد الحكػر 
واحرائية بعجد التجريدييغ مغ حيث  ة، السدتزافيغ والسشقػليغ مغ والى الكمي

االختراص والذيادة والجولة السانحة لمذيادة والجرجة الػضيؽية . مع اعجاد 
ول السػضفيغ وحدب االختراص والذيادة والجرجة الػضيؽية مع مصابقتيا مع الججا

 . كافة  التي تتزسغ السشتدبيغ
كحلظ ججول يبيغ اعجاد السختبخات العمسية وورش التجريب العسمي واعجاد الحاسبات  

وخصػط األنتخنيت في الكمية مع مالحطة اإلضافات الدشػية واجسالي عجد الكتب 
اضافتو لكل نػع ومداحة األبشية  والجوريات السػجػدة في مكتبة الكمية والسخصط 

والقاعات الجراسية والسالعب الخياضية والحجائق والسيام االستذارية والجورات التجريبية 
السخصط والسشفح مشيا عمسا ان انجاز ىحا العسل يدتغخق اكثخ مغ شيخيغ بذكل 

 متػاصل.
 اعجاد الخصة الدشػية  
  اعجاد الخصة العمسية : 
مغ حيث قبػل  ػم االسالميةتتزسغ الخصة العمسية ما تع تخصيصو وتشفيحه لكمية العم 

الصمبة والستػقع تػاججىع وتخخجيع والخسائل الجامعية وبحػث الرفػف السشتيية 
الستاحة وعجد الداعات  االستيعابيةوتخجسة الكتب والسؤتسخات والشجوات العمسية والصاقة 

والفشي والسذاريع  اإلداري الجراسية األسبػعية السججولة وبخنامج تصػيخ السالك 
  واإلجازاتوتػفيخ السرادر العمسية / السكتب والتعميع السجاني والبعثات  نذائيةاإل 

 شعبت الذراسبث والتخطيط
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الثشائية بيغ الجامعات والشذاط والتػجيو والشذاط التخبػي  واالتفاؾياتالجراسية 

 واألنذصة الخياضية الالصؽية .
 :  اعجاد التقخيخ الدشػي  

لقبػل الستحققة لمعام الحالي يتزسغ الصمبة السخصط قبػليع والسقبػليغ فعال وندبة ا
والعام الساضي واعجاد الصمبة السػجػديغ فعال والستخخجيغ مغ الجراسة األولية . 

 االمتحانغ في يالشيائي والشاجح االمتحانوججول يتزسغ اعجاد الصمبة السذتخكيغ في 
غ ومكان يغ الى السذتخكيغ كحلظ ندبة الخاسبيغ الى السذتخكيالشيائي وندبة الشاجح

ومػعج اقامة السؤتسخات والشجوات / البحػث العمسية والكتب الستخجسة مغ قبل 
 التجريدييغ .

 احرائية الصمبة الستخخجيغ لمعام الحالي 
 تاركي العسل والسعيشيغ الججد .لاعجاد قاعجة بيانات   
تييئة استسارات التجريب الريفي لصمبة السخحمة الثالثة واستالم استسارات التقييع  

 بالصمبة بعج انتياء مجة التجريب . الخاصة
 اعجاد استسارات لمستقجميغ لمجراسات األولية ضسغ قشاة الستسيديغ . 

وتتزسغ اعسال الػحجة ايزا احرائيات بأعجاد الصمبة السػجػديغ والستخخجيغ مغ حيث 
 الخسػب والشجاح والشقل والعبػر وتخقيغ القيج وكل ما يتعمق بالصمبة .
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 :االخؤي

التسيد في االداء وتقجيع الجعع لمجامعة لمتصػيخ والتحديغ السدتسخ لمعسمية التعميسية لمخقي  
   بأىجافيا والػصػل الى السعاييخ العالسية لمجػدة. 

 :الخسالة

ية واالدارية في تدعى الذعبة الى ضسان جػدة عالية في جسيع السسارسات التعميسية والبحث 
الكمية وذلظ مغ خالل االستفادة القرػى مغ كل امكانيات الكمية ومػاردىا وبسذاركة جسيع 

   العامميغ في الكمية لتمبية حاجات السجتسع ومتصمبات سػق العسل وفقا لمسعاييخ الػششية. 

 :األىجاف

و والبحث العمسي  جسيع انذصة الكمية وخاصة البخامج االكاديسية  العسل عمى ضسان جػدة 
وتحجيج استخاتيجية  ةمخاجعو تعديد ثقافة الجػدة في الكمية وتعديد اجخاءات الجػدة والياتيا 

الكمية ورسالتيا وغايتيا االساسية في ضػء التصػرات والسدتججات لتصػيخ وتجػيج التعميع 
والزعف وتقجيع  تجسيع نتائج الجراسات والتجقيق الجاخمي وتحميميا وبيان نقاط القػةو العالي 

الؿيام و تقجيع الجعع لمبخامج االكاديسية لتحقيق اىجافو و السقتخحات لتحديغ وتصػيخ اداء الكمية 
اعجاد التػصيف الػضيفي لجسيع العامميغ بالكمية و بالديارات السيجانية ألقدام ووحجات الكمية 

انذاء قاعجة و امميغ حدب فئاتيع وتحجيج االحتياجات التجريبية لتصػيخ االداء الػضيفي لمع
بيانات لمبخامج والجرجات العمسية التي تسشحيا الكمية والػحجات االدارية إلمكانية متابعة العسمية 

   التعميسية. 

  خصة عسل شعبة ضسان الجػدة و االعتساد االكاديسي

 تػثيق الخؤية والخسالة واألىجاف االستخاتيجية لمكمية وآلية تحجيثيا.  
 الكمية .في نذخ ثقافة ومفاـيع الجػدة بيغ أعزاء ىيئة التجريذ والصالب والعامميغ  

 ضوبى اجلىدة واالعتوبد االكبدمييشعبت 
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إنذاء قاعجة بيانات ومعمػمات الكتخونية لسػارد الكمية البذخية والسادية لالستفادة مشيا  

 وضع الدياسات وخصط التحديغ وكحلظ وضع آلية لتحجيثيا.  في
مية والعسل عمى تشسية وتأىيل السػارد البذخية الكفي تقييع احتياجات األنذصة السختمفة  

 وكحلظ تعطيع االستفادة مغ السػارد السادية الستاحة. التأىيلعغ شخيق التجريب واعادة 
 التيتسشحيا الكمية واتخاذ االجخاءات  التيمعاييخ أكاديسية معتسجة لمبخامج الجراسية  يتبش 

 تزسغ تحؿيقيا. 
 الكمية. في الجراسية تػثيق تػصيف البخامج والسقخرات  
 الكمية.في متابعة إعجاد وتػثيق تقخيخ السقخرات والبخامج الجراسية  
 وضع نطام لمستابعة والتقػيع داخل الكمية ويذسل تقييع:  

 . يةييئة التجريدالألعزاء  ي)أ( األداء األكاديس

 )ب( التقييع الدشػي لمسػضفيغ.

 )ج( اداء الصالب واألنذصة الصالبية .

 خجمة السجتسع.)د( 

 )ه( األنذصة البحثية والعمسية .

 تحقيق خصط الكمية . في)و( آليات واجخاءات األقدام العمسية واالدارية 

 )ز( مػارد الكمية بيجف تحجيج االستفادة مشيا واقتخاح خصط التحديغ.

إنذاء نطام لستابعة الخخيجيغ والتػاصل معيع ومع السدتفيجيغ لتحجيج نػعية الخجمات  
 .أدائيايسكغ أن تقجميا الكمية وتقػيع جػدة  تيال
ويتزسغ خصة كافة  األنذصة  فيإعجاد ونذخ تقخيخ سشػي لمكمية يعكذ مدتػى األداء  

تشفيحية لمتصػيخ بسا يزسغ جػدة العسمية التعميسية والبحثية والسذاركة السجتسعية وذلظ 
 بشاء عمى بيانات مػثقة.

لتييئة الكمية وإعجادىا لمحرػل كافة األقدام العمسية واإلدارية و الكمية   العسل مع عسادة 
 عمى االعتساد.

 بقزايا تقػيع األداء وضسـان الجػدة. كافة  التػاصل والتفاعل مع الجيات السعشية 
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 -تدعى شعبة التصػيخ والتعميع السدتسخ لتحقيق اآلتي :

ات التجريدية والػضيؽية في الكمية مغ خالل إشخاكيع بالجورات تصػيخ كفاءة وقجرة السالك 
التخررية التي تؿيسيا كميات الجامعة والجامعات العخاؾية ، فزال عغ الجورات التي 

 تؿيسيا السخاكد التخررية التابعة لسخاكد األبحاث ومؤسدات السجتسع السجني .
إقامة الجورات التي تعشى بتصػيخ الػعي القانػني والدياسي لسشتدبي الجامعة ودوائخ   

 السحافطة ومؤسدات السجتسع السجني . 
إعجاد خصة سشػية بالجورات التي تؿيسيا األقدام العمسية في الكمية وإعالم الجامعة بيا  

 جني. بػية تعسيسيا عمى الكميات ودوائخ السحافطة ومؤسدات السجتسع الس
الجورات التي تؿيسيا الكمية والتعاون مع في الكمية في إلقاء السحاضخات  يإشخاك تجريدي 

 وحجة التعميع السدتسخ في الكميات األخخى التابعة لمجامعة. 
التعاون في إلقاء السحاضخات مع مؤسدات السجتسع السجني ودوائخ السحافطة وبسا يتعمق  

 بتصػيخ الػعي القانػني والدياسي. 
متابعة وانجاز البخيج الػارد مغ الجامعة وتعسيسو عمى أقدام الكمية بكل ما يتعمق بالفقخات  

 أعاله.

 

 

 

 

 

 

 التعلين والتطىيز املستوز
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 تتزسغ شعبة الحاسبة واالنتخنيت ثالث وحجات ىي : 

 .وحجة السعمػماتية 5 

 .السػقع االلكتخوني 2

 .وحجة االنتخنيت 3

 السعمػماتية .ميام وواجبات وحجة 

جسع البيانات لمسػضفيغ والتجريدييغ والعقػد واالجػر اليػمية لمكمية  مغ خالل تدمع  
 -االوامخ االدارية مغ شعبة السػارد البذخية وارساليا الى مخكد الحاسبة واالنتخنيت 

 شعبة السعمػماتية في رئاسة جامعة ديالى .
 مي .ا بذكل يػ يادخال البيانات الى الحاسبة وتحجيث 
 عسل احرائيات شيخية  لجسيع البيانات 
 متػفخ لجيشا.ىػ حدب ما مصمػب وما بتدويج االقدام والذعب بالسعمػمات  
 متابعة وتجقيق السالك مع شعبة السػارد البذخية. 
اصجار اليػيات لسشتدبي الكمية مغ خالل التشديق مع شعبة السعمػماتية في رئاسة   

 الجامعة  .
 متابعة معمػمات التجريدييغ مع وحجة الػيب سايت 

 ( web siteميام عسل وحجة  السػقع االلكتخوني ) 

قػم بشذخ كل معمػمات الكمية والذعب  السختبصة تبشاء وتحجيث مػقع الكمية االلكتخوني، حيث 
لخئيدية بالكمية  والسخاكد العمسية والسكتبة  وكحلظ نذخ اخبار الكمية  يػم بيػم في الرفحة ا

 لمسػقع وكحلظ نذخ نتائج االمتحانات الخاصة بالكمية   .

 

 

 شعبت احلبسببث واالًرتًج
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 تقدع شعبة التدجيل إلى ثالث وحجات :

 وحجة الػثائق  -5

 -قدع إلى قدسيغ :شوحجة األرشيف / وت -2

 األرشيف االلكتخوني -أ

 األرشيف الػرقي . -ب

 وحجة الرادرة والػاردة   -3

 -ميام الذعبة :

 تدجيل الصمبة الستقجميغ لمقبػل في كمية العمػم اإلسالمية . 
 تجقيق وثائق شمبة الجراسة اإلعجادية . 
 إصجار وثائق وتاييجات تخخج الصمبة . 
 تخحيل الصمبة مغ مخحمة إلى أخخى . 
 إصجار صحة صجور الػثائق . 
 متابعة الصمبة السدوريغ . 
 إصجار األوامخ اإلدارية الخاصة بالصمبة. 
 بيانات الصمبة الكتخونيا . إدخال 
 إصجار ىػيات الصمبة . 

 

 

 شعبت التسجيل
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تعج شعبة االعالم مغ الذعب السيسة والحيػية في الكمية اذ يقع عمى 
عاتقيا مدؤولية نذخ الػعي الثقافي والعمسي بيغ االوساط االكاديسية 

 الكميةالػاجية الحؿيؿية والسخآة العاكدة لشذاشات كػنيا تعج والصمبة  
العشرخ السيع واالقػى في اي مؤسدة  جلحا فان ىحه الذعبة تع كافة

 تشذج الشجاح في عسميا .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شعبت االعالم
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مفاصميا مغ حيث تشطيع  جسيعتتػلى الػحجة القانػنية تشطيع الذؤون القانػنية لمكمية ب
مغ  ا  شخش تعجمعامالت الكفالة القانػنية الزامشة لصمبة الجراسات األولية والعميا كافة والتي 

شخوط القبػل في جامعتشا، كحلظ تشطع كفاالت السػضفيغ ايزا ، وتقػم وحجتشا ببيان الخأي 
مية وارسال مسثمييا متابعة مدتأجخي مػاقع الك غالقانػني في السعامالت الستشػعة فزال ع

 باقيالقانػنيغ الى السحاكع ومخاكد الذخشة لغخض متابعة قزايا التدويخ الخاصة بالسدوريغ و 
ويكمف مػضفي الػحجة باالشتخاك في رئاسة  ،القزايا االخخى التي تخز كمية العمػم االسالمية

ختالفيا وذلظ لزخورة وجػد العزػ القانػني في تمظ المجان عمى اوعزػية المجان التحؿيؿية 
اجخاء التعيجات الخاصة باالؾيام الدوجية  فزال  عغلقػانيغ والتعميسات الشافحة الى ااستشادا 

  البخيج اليػمي لمذعبة. وإنجازومخررات الشقل وتسذية 

 ميام وواجبات الػحجة

بحدب شبيعتيا  مياٍم عجةانػنية الؿيام بيا الى تقدع السيام والػاجبات التي تتػلى الػحجة الق
 وىي:

متابعة أعسال المجان التحؿيؿية التي تذكل في الكمية ومتابعة تشفيح  : الحقػق  
تػصياتيا بعج اقتخانيا بسرادقة الديج عسيج الكمية او الديج رئيذ الجامعة او معالي 

في رئاسة الجامعة  الػزيخ بحدب الرالحيات والتشديق مع قدع الذؤون القانػنية
 ةالقزائية التي تقام مغ قبل الذعبة لمسصالب ي بذـأن ذلظ ، وكحلظ متابعة الجعاو 

لجى الغيخ او تسثيل الكمية لمجفاع عغ حقػقيا في حال تحخيظ الجعػى   بحقػق الكمية
بذأن  ةومتابعة تشفيح قخارات االحكام الرادر ،مغ قبل الجيات او االشخاص االخخى 

 مجيخيات التشفيح السخترة .  الجعاوى لجى
 
 

 الشعبة القانونية
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إبجاء وتقجيع الخأي القانػني الى عسادة الكمية   تتػلى الذعبة القانػنية : إبجاء الخأي 

في الصمبات التي تقجم الييا مغ اساتحة ومشتدبي الكمية وكحلظ في الحاالت التي 
  الخأي يذسل تقجميا العسادة لبحث مجى تػافقيا مع القانػن قبل تشفيحىا عمى ان ابجاء 

مغ إبخام عقػد مختمفة أو إجخاءات انزباشية أو مجنية  كافة االختراصات القانػنية
 واستشادا إلى القػانيغ السعشية الشافحة .

تتػلى الذعبة القانػنية تشطيع العقػد التي تكػن الكمية شخفا فييا : العقػد والكفاالت  
ػد العسل وعقػد إكسال بحػث شمبة وبسختمف مػاضيعيا كعقػد إيجار مػاقع الكمية وعق

وكحلظ ، الجراسات العميا ضسغ آلية التعاون بيغ الكمية والسؤسدات الحكػمية األخخى 
تقػم الذعبة بتشطيع الكفاالت الزامشة السصمػب تقجيسيا بسػجب القػانيغ والتعميسات 

ة بوكفاالت شممثل كفاالت شمبة الجراسات العميا السجازيغ دراسيا داخل العخاق   الشافحة
الجراسة األولية الرباحية والسدائية وكحلظ كفاالت شمبة الجراسات العميا السقبػليغ 
عمى القشاة العامة الزامشة لمسحافطة عمى أمػال الجولة التي تكػن تحت ترخف 

 الصالب خالل مجة الجراسة . 
اخيخا تتػلى الذعبة القانػنية متابعة ما لمكمية مغ امالك مثل األراضي  : األمالك 

الدراعية أو السخاصج أو السػاقع االخخى مثل الكافتخيات واالكذاك وكافة ما يتعمق بيا 
 مغ اجخاءات قانػنية .
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 : تيةالػحجات اال  تتزسغ شعبة السالية في كمية العمػم االسالمية

 شعبة الحدابات :

 -ميام شعبة الحدابات :

 إعجاد قػائع الخواتب الخاصة بسشتدبي الكمية )السالك الجائع ( . 
 إعجاد قػائع الخواتب الخاصة بسشتدبي الكمية )األجػر اليػمية ( . 
 متابعة مبالغ سمف لجان السذتخيات والريانة الخاصة بكميتشا مغ شمب وتدػيات . 
 ي كميتشا .   يصة بأجػر الشذخ والبحث الخاصة بتجريدسبالغ الخاالمتابعة  
 إعجاد القػائع الخاصة  بأجػر السحاضخيغ الخارجييغ بكميتشا . 
 إعجاد الستغيخات الخاصة بقػائع الخواتب لسشتدبي كميتشا . 
 ( .38جباية السدتحرمة لمكمية محاسبة )المدظ وصػالت  
 بكميتشا .متابعة سمف لجان السذتخيات والريانة الخاصة  

 ثانيا " : وحـــجة السخدن 

 ميام وحجة السخدن :

( لمدمع والخجمات  70سخدني  محاسبة ) ال خخاج اإلدخال و اإلتشطيع  وصػالت  
 الخاصة بكميتشا.

 ( لمدمع والخجمات الخاصة بكميتشا .53تشطيع  سجل محاسبة )  
وغيخ السدتخجمة تشطيع  بصاقات سيصخة عمى الخديغ لسعخفة الكسيات السدتخجمة  

 لمدمع والخجمات الخاصة بالكمية .

 

 الشعبت املبليت
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 اىجاف وميام شعبة الشذاشات الصالبية

 متابعة تشفيح خصة الشذاط الصالبي في الكمية شػال العام الجراسي. 
 شالبات الكمية. -إقامة السدابقات الخياضية الستشػعة بيغ شالب  
الصالبات في السدابقات الفشية  -الستسيدة مغ الصالب اختيار العشاصخ  

 والخياضية الجاخمية لتسثيل الكمية عمى مدتػى الجامعة.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شعبت الٌشبطبث الطالبيت
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تعج مكتبة الكمية مغ السخافق السيسة في كمية العمػم االسالمية حيث تأسدت 
خ االعتبار طعسادة الكمية بشواخحت  2009السكتبة مع تأسيذ الكمية في عام 

ي مغ السسكغ تضخورة االىتسام  بيحه السكتبة وتػفيخ اكبخ عجد مغ الكتب ال
كتاب  وتع ترشيفيا وتػزيعيا  400تػفيخىا حيث تحػي الى يػمشا ىحا اكثخ مغ 

 حدب االختراص .ببشطام الفيخسة 

 

 
 

 

 هكتبت الكليت
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