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 السرية العلمية لالستاذ الدكتور

 اميان جليل ابراهيم السامرائي

 ( الـشـهـادات الدراسٌة ) التحصٌل الدراسًاوال: 

 

 ثانٌا: تارٌخ الحصول على االلقاب العلمٌة 

 تارٌخ االستحقاق تارٌخ العنوان الوظٌفً الوزارة التعٌٌن

صرٌة كلٌة الجامعة المستن

 التربٌة

التعلٌم العالً والبحث 

 العلمً

مدرس مساعد وفق االمر 

 ( 4545الجامعً المرقم ) 

11/6/1994 

 

16/6/1994 

 المستنصرٌةالجامعة 

 كلٌة التربٌة      

التعلٌم العالً والبحث 

 العلمً

مدرس وفق االمر الجامعً 

 (1959المرقم )

12/5/1222 3/1/1222 

       جامعة دٌالى / كلٌة

 المعلمٌن

التعلٌم العالً والبحث 

 العلمً

 314استاذ مساعد على قانون 

وفق االمر الجامعً 

 (1336المرقم)

11/9/1223 3/1/1223 

جامعة دٌالى / كلٌة 

 تربٌة االساسٌةال

التعلٌم العالً والبحث 

 العلمً

استاذ وفق االمر الجامعً 

(12245) 

13/11/1211 31/8/1211 

 

 

 

 

 

 الشهادة
التخصص 

 العام

التخصص 

 الدقٌق

المعدل 

 العام

 الجهة المانحة
رقم وتارٌخ االمر 

 الجامعً
 تارٌخ المناقشة

رقم وتارٌخ 

حجز مقعد 

 الدكتوراه

عناوٌن 

الرسالة 

 الكلٌة الجامعة الطروحةوا

 بكلورٌوس
اصول 

 الدٌن
 بغداد 92,84 

العلوم 

 االسالمٌة
14/8/1991    

 ماجستٌر
العلوم 

 االسالمٌة
 بغداد 86,92 فقه مقارن

العلوم 

 االسالمٌة

فً   1221

16/1/1994 
11/1/1994  

النٌة واثرها 

 فً العبادات

 دكتوراه

فلسفة فً 

العلوم 

 االسالمٌة

 بغداد 86,46 قارنفقه م
العلوم 

 االسالمٌة

فً  16391

19/12/1222 
12/9/1222 

فً  5153

11/8/1996 

كتاب السٌر 

من المحٌط 

البرهانً فً 

الفقه النعمانً 

)دراسة 

 وتحقٌق
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 التً تسنمتها المناصب اإلدارٌةوظائف و ثالثا : ال

 المدة مكان العمل الوظٌفة او المنصب االداري ت

 

 الى من

كلٌة  –تدرٌسٌة / الجامعة المستنصرٌة  1

 التربٌة

 التعلٌم العالً والبحث العلمً

 الجامعة المستنصرٌة/ كلٌة التربٌة

1994 1221 

وفق  لتربٌة االسالمٌة ا مقرر فرع 1
( فً  3321لجامعً ) االمر ا

12/12/1994 

 التعلٌم العالً والبحث العلمً

 كلٌة التربٌة/ الجامعة المستنصرٌة

       
12/12/1994 

 1998 

وفق االمر  مقرر قسم طرائق التدرٌس 3
 ( 18/9/1222فً   3122الجامعً ) 

 ً والبحث العلمًالتعلٌم العال

 كلٌة التربٌة /الجامعة المستنصرٌة 

    18/9/1222 1221 

 1211 1221 كلٌة المعلمٌن –جامعة دٌالى  تدرٌسٌة 5

وفق االمر  مقرر فرع اللغة العربٌة 4

فً  245)  الجامعً المرقم
9/2/1223. ) 

 التعلٌم العالً والبحث العلمً

 كلٌة المعلمٌن /جامعة دٌالى 

9/2/1223 1225 

وفق االمر  عمٌد كلٌة العلوم االسالمٌة 6

فً  5/189و 2الوزاري م
واالمر الجامعً المرقم )  15/1/1211

 (1/3/1211فً  1992

 التعلٌم العالً والبحث العلمً

 كلٌة العلوم االسالمٌة /جامعة دٌالى 

وفق  18/11/1212 3/3/1211

المرقم  االمر الجامعً
(1263 ) 

التكلٌف بمهام متابعة االقسام الداخلٌة  2
 للطالبات 

 التعلٌم العالً والبحث العلمً

جامعة دٌالى / قسم شإون االقسام 
 الداخلٌة

13/5/1218 

وفق االمر 
 الجامعً

 6162ش/د/ 

1218  

 وما زلت مستمرة

 ما زلت مستمرة 1218 جامعة دٌالى / كلٌة العلوم االسالمٌة تدرٌسٌة 8

 

 رابعا : الجامعات والكلٌات والمعاهد التً درست فٌها 

 الفرع القسم المعهد الكلٌة الجامعة ت
 مدةال

 الى من

المركزي     .1

 للبنٌن

 1994 1995 التربٌة االسالمٌة 

 محاضرة

 1996 1994 التربٌة االسالمٌة   التربٌة المستنصرٌة  .1

طرائق تدرٌس علوم القران والتربٌة   التربٌة المستنصرٌة  .3

 االسالمٌة وقسم اللغة العربٌة

 1221 1996 التربٌة االسالمٌة
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المعلمٌن /  المستنصرٌة  .5

 دٌالى

التربٌة االسالمٌة اللغة العربٌة  

 التارٌخ

 رٌاض االطفال

 اللغة االنكلٌزٌة

 الجغرافٌة

 1994 1998 

 محاضرة

التربٌة  المستنصرٌة  .4

االصمعً / 

 دٌالى

 1998 1996  اللغة العربٌة 

 محاضرة

التربٌة  دٌالى  .6

 االساسٌة

 اللغة العربٌة 

 التارٌخ

 طفالرٌاض اال

 اللغة االنكلٌزٌة

 الجغرافٌة

 1998 1211 

التربٌة  دٌالى  .2

 االصمعً

 1225 1998  اللغة العربٌة 

العلوم  دٌالى  .8

 االسالمٌة

 1212 1211  الشرٌعة 

 عمٌد الكلٌة

العلوم  دٌالى  .9

 االسالمٌة

وما  1218  الشرٌعة 

زلت 

 مستمرة

 

 المعاهد والجامعات العراقٌة فً ها تالتً درس خامسا :الموضوعات الدراسٌة 

 الفرع القسم المعهد الكلٌة الجامعة ت
المادة 

 الدراسٌة

السنة 

 الدراسٌة

المركززززززززززي     .1

/  للبنززززززززززززززٌن

 دٌالى

التربٌززززززززززززززززززززة  

 االسالمٌة

 احكام التالوة 

 علوم القران

 فقه العبادات

1995 – 

1994 

التربٌززززززززززززززززززززة    التربٌة المستنصرٌة  .1

 االسالمٌة

منززززززززززززززززززززززاه  

 المفسرٌن

 فقهاصول ال

 قواعد التالوة

1994 – 

1996 
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طرائززق تززدرٌس علززوم القزززران   التربٌة المستنصرٌة   .3

 والتربٌة االسالمٌة

 اٌات االحكام 

تحلٌزززل الززززنص 

 القرانً

 علوم القران

 فقه العبادات

العقائززززززززززززززززززززززد 

 االسالمٌة

1996 – 

1221 

الززززززززززززززززززززززززنظم   اللغة العربٌة  التربٌة المستنصرٌة  .5

 االسالمٌة

1996 – 

1221 

المعلمزززززززٌن /  نصرٌةالمست  .4

 دٌالى

 اللغة العربٌة 

 التارٌخ

 رٌاض االطفال

 اللغة االنكلٌزٌة

 الجغرافٌة

 عربٌة عامة 

العقائززززززززززززززززززززززد 

 االسالمٌة

1994 – 

1998 

التربٌزززززززززززززززة  المستنصرٌة  .6

االصزززززززمعً 

 /دٌالى

منززززززززززززززززززززززاه    اللغة العربٌة 

 المفسرٌن

 فقه العبادات

1996 – 

1998 

التربٌزززززززززززززززة  دٌالى  .2

 االساسٌة

 بٌةاللغة العر 

 التارٌخ

العقائززززززززززززززززززززززد  

 االسالمٌة

1998 – 

1211 

التربٌزززززززززززززززة  دٌالى  .8

 االصمعً

 علوم القران   اللغة العربٌة 

 فقه العبادات

1998 – 

1225 

العلزززززززززززززززززوم  دٌالى  .9

 االسالمٌة

 – 1211 -  الشرٌعة 

)عمٌززززد  1212

 الكلٌة(

العلزززززززززززززززززوم  دٌالى  .12

 االسالمٌة

ومززززززززززا  1218 حقوق االنسان  الشرٌعة 

 زلت مستمرة
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 سادسا: التقوٌم واالشراف العلمً ومناقشة الرسائل واالطارٌح الجامعٌة

 م.2/6/1224)اختالف االحكام بٌن الرجل و المرأة فً العبادات( للعام  مقوما علمٌا الطروحة الدكتوراه الموسومة .1

 م.12/5/1226)مختصر الفتاوى الكبرى للشٌخ شهاب الدٌن( للعام  مقوما علمٌا لرسالة الماجستٌر الموسومة .1

 م.6/3/1222)ترجٌحات االمام اللخمً الفقهٌة من خالل حاشٌة الدسوقً(  مقوما علمٌاً لرسالة الماجستٌر الموسومة .3

 م(.15/4/1228)معالجة الفساد االداري معالجة اسالمٌة معاصرة  مقوما علمٌا الطروحة الماجستٌر الموسومة .5

 (.2/3/1211عً للقانون المدنً العراقً )التؤصٌل الشر مقوما علمٌا الطروحة الدكتوراه .4

رئٌس لجنة مناقشة دكتوراه/جامعة تكرٌت كلٌة التربٌزة لمناقشزة طالزب الزدكتوراه قسزم علزوم القرأن/فقزه مقارن)اركزان عبزد اللطٌزف  .6

 .19/4/1213)االراء الفقهٌة لالمام الروٌانً فً باب الطهارة)دراسة مقارنة(( بتارٌخ  محمود حسن( فً اطروحته الموسومة

رئٌس لجنة مناقشة دكتوراه/جامعة تكرٌت كلٌة التربٌة لمناقشة طالزب الزدكتوراه )محمزد حمزدي رشزٌد خلزف( قسزم علزوم القرأن/فقزه  .2

 .18/8/1213مقارن فً اطروحته الموسومة )دور الزكاة فً معالجة االزمات االقتصادٌة(بتارٌخ 

جامعززة بغداد/كلٌززة التربٌززة ابززن رشززد للعلززوم االنسززانٌة/علوم القززرأن  عضززو مناقشززة طالززب الماجسززتٌر)نبٌل عبززد الجبززار خلززف( فزًز .8

 .12/11/1213( فً 12391وفق االمر االداري المرقم ) 12/11/1213بتارٌخ 

)محمزود موفزق علزوان( جامعزة بغزداد كلٌزة العلزوم االسزالمٌة /قسزم اصزول الزدٌن فًز اطروحتزه  عضو لجنة مناقشة طالزب الزدكتوراه .9

 (.12/6818/  وفق االمر االداري المرقم)د/31/11ة الدنٌوٌة وقضاء الحاجات فً السنة النبوٌة(  بتارٌخ )الشفاع الموسومة

رئززٌس لجنززة مناقشززة طالززب الززدكتوراه )فهززد شززالش خلززف( جامعززة تكرٌززت/ كلٌززة التربٌززة للعلززوم االنسانٌة/قسززم علززوم القززرأن فزًز  .12

وفزق  9/1/1213ن خزالل المجمزوع النووي/دراسزة فقهٌزة مقارنزة( بتزارٌخ اطروحته الموسومة)االمام المتولً واراءه فً الطهارة مز

 .16/11/1213( فً 2/18/2542االمر االداري )

رئززٌس لجنززة مناقشزززة طالززب الماجسززتٌر )اٌفزززاد طالززب محمززد حسزززن( جامعززة الكوفة/كلٌززة الفقزززه فزًز اطروحتهززا الموسزززومة )االراء  .11

( فزززًز 454وفززززق االمززززر االداري المززززرقم)د.ع  9/3/1215جززززا( بتززززارٌخ المعاصزززرة فزززًز فقززززه المززززرأة المسززززتحدثات الطبٌززززة انموذ

32/1/1215. 

)ولٌززد جاسززم محمزد ارزٌم(/جامعززة بغداد/كلٌززة العلززوم االسالمٌة/قسزم الشززرٌعة فزًز اطروحتززه  عضزو لجنززة مناقشززة طالزب الززدكتوراه .11

ه( مززن بداٌزة المخطزوط الززى  619ري)ت الموسزومة )الفتزاوي الظهٌرٌززة لالمزام ظهزر الززدٌن ابزى بكزر محمززد بزن احمزد بززن عمزر البخزا

 .4/4/1215( فً 12/1629وفق االمر االداري المرقم)د/ 18/6/1215نهاٌة باب الح /دراسة وتحقٌق( بتارٌخ 

)احكزام  )زهزراء مهزدي كاطج(جامعزة الكوفزة /كلٌزة العلزوم االسزالمٌة فًز اطروحتهزا الموسزومة عضو لجنزة مناقشزة طالزب الزدكتوراه .13

 .16/8/1215( فً 5264ع/2( وفق االمر االداري )د19/12/1215دراسة مقارنة( بتارٌخ) –الفقه االسالمً الذمة العهدة فً 

)الفقزه السٌاسًز عنزد  )ناصزر هزادي ناصزر(جامعة الكوفزة /كلٌزة الفقزه فًز اطروحتزه الموسزومة عضو لجنزة مناقشزة طالزب الزدكتوراه .15

 .16/12/1215(فً 5895ع/2وفق االمر االداري)د 1/11/1215االمام علً))ع(( بتارٌخ 

رئٌس لجنة مناقشة طالب الماجستٌر)عمر حسن علً(/جامعة بغداد/كلٌزة العلزوم االسزالمٌة فًز رسزالته الموسزومة )ترجٌحزات االمزام  .14

وفزززق االمزززر االداري  16/11/1215العمرانززًز مزززن كتزززاب الصزززالة الزززى مواقزززف االمزززام والمزززؤموم مزززن خزززالل كتابزززه))البٌان(((فً 

 .9/11/1215ً ( ف12/6224)د/

)اٌمزان عصزام وفٌق(/جامعزة بغداد/كلٌزة العلزوم االسزالمٌة فًز اطروحتهزا الموسزومة )مختصزر  عضو لجنزة مناقشزة طالزب الزدكتوراه .16

 18/11/1215( بتززارٌخ 4816المهمزات لالمززام القاضزًز احمززد بزن عبززد الززرحٌم بززن الحسزٌن ولزًز الززدٌن ابززى زرعزة بززن العراقزًز ت 

 .11/11/1215( فً 12/2222د/وفق االمر االداري المرقم)

)ٌوسززف نززوري جمعززة باقً(/جامعززة بغداد/كلٌززة العلززوم االسززالمٌة فزًز اطروحتززه الموسززومة  عضززو لجنززة مناقشززة طالززب الززدكتوراه .12

فزًز  12/1384دراٌززا المزذهب دراسززة فقهٌزة مقارنززة عزدد ء )اختزارات االمزام الجززوٌنً فًز كتززاب البٌزج مززن كتزاب نهاٌززة المطلزب فًز 

12/6/1214. 
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 .14/1/1214 196)علً حمد محمود( ع/ شراف على طالب ماجستٌر /دراسات علٌا كلٌة االمام االعظم /الجامعةا .18

عضو لجنة مناقشة طالب الزدكتوراه ) زٌزاد عفتزان حمزاد ( جامعزة بغزداد / كلٌزة العلزوم االسزالمٌة فًز اطروحتزه الموسزومة ) مزا عزده  .19

, المعززامالت , اوحزززوال ه ( فزًز العبزززادات 526كتابزززه المهززذب     ) ت  الشززٌرازي خطززؤ عنزززد أصززحاب الوجززوه مزززن الشززافعٌة فزًز

 .12/4/1216( فً 12/3255وفق االمر االداري المرقم )د /13/6/1216الشخصٌة ( فً ٌوم االثنٌن الموافق 

ومة )االمززراض عضزو لجنزة مناقشززة طالبزة الماجسززتٌر )الهزام محمزد جززواد كزاظم( / جامعززة الكوفزة/ كلٌزة الفقززه فًز اطروحتهززا الموسز .12

( 3912وفزق االمززر االداري )دع/ 31/1/1218المعدٌزة واحكامهزا فزًز الشزرٌعة االسززالمٌة )دراسزة مقارنزة( لٌززوم االربعزاء الموافززق 

 .18/11/1212فً 

 ٌهاسابعا : الدورات التدرٌبٌة , وورش العمل , والمؤتمرات , والندوات العلمٌة , والحلقات النقاشٌة التً اشتركت بها ودعٌت ال

 : المشاركة فً الدورات التدرٌبٌة والتطوٌرٌة -1

 نوع المشاركة مكان إقامتها عنوان الدورة ت

 متدرب مدرب

دورة طرائززق التززدرٌس التاسزززعة والخمسززٌن وفززق االمزززر )  1

 12/2/1222( فً  1151

الجامعة المستنصرٌة  كلٌة 

 التربٌة

 متدرب 

الجززامعً دورة وحززدة تطززوٌر طرائززق التززدرٌس والتززدرٌب  1

 19/3/1221( فً  612الخامسة وفق االمر ) 

الجامعة المستنصرٌة كلٌة 

 التربٌة

 متدرب 

 متدرب  كلٌة التربٌة /جامعة دٌالى  1221/  3/  19فً  دورة الحاسوب التاهٌلٌة 3

وفزق االمززر دورة تدرٌبٌزة فًز اسزتخدام المكتبزة االفتراضزٌة  5

 15/4/1211( فً 458)

التطوٌر  مركز /جامعة دٌالى 

 والتعلٌم المستمر

 متدرب 

دورة تدرٌبٌززة فزًز اسززتخدام السززبورة التفاعلٌززة وفززق االمززر  4

 15/4/1211( فً  459)

مركز التطوٌر  /جامعة دٌالى 

 والتعلٌم المستمر

 متدرب 

 مبادئ االدارة الحدٌثةدورة  6

 12/5/1211فً (  6114 /5وفق االمر )  

 متدرب  رئاسة جامعة دٌالى

 : ركة فً ورش العملالمشا -1

 نوع المشاركة مكان إقامة الورشة مدة إقامتها عنوان ورشة العمل ت

 مشارم حضور إلى من

/18/4 ورشة تدرٌبٌة حول حقوق االنسان 1

1213 

جامعة دٌالى  المركز  32/4/1213

 الثقافً

  حضور

علمً )البحث ال ورشة العمل الموسومة 1

 جامعًالوالتنمٌة المستدامة( باومر 

 (19/5/1216فً  4293)

11/5/

1216  

 رئاسة جامعة دٌالى/ 11/5/1216

     قسم البحث 

 والتطوٌر

  حضور
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 : العلمٌة المشاركة فً المإتمرات -3

 نوع المشاركة مكان إقامة المإتمر مدته عنوان المإتمر ت

 مشارم حضور إلى من

كلٌة  /ٌالى جامعة د 15/3/1211 13/3/1211 مإتمر الكتاب الثانً 1

 الهندسة

  حضور

المإتمر العلمً الثالث    )  1

اطفال ونساء العراق : 

اشكالٌات الحاضر وتحدٌات 

 المستقبل (

13/3/1211 14/11/

1211 

 جامعة دٌالى 

ابحاث الطفولة مركز  

 واالمومة

  حضور

المإتمر العلمً الرابج  3

مٌة )الرإا المستقبلٌة للتن

المستدامة فً التعلٌم 

 (الًالع

كلٌة  /جامعة دٌالى 31/3/1211 32/3/1211

 التربٌة االساسٌة

  حضور

     المإتمر العلمً الثانً   5

) بالعلم ٌنهض العراق من 

 جدٌد (

كلٌة  /جامعة دٌالى 12/5/1211 19/5/1211

 العلوم

  حضور

مركز / جامعة دٌالى 11/5/1211 19/5/1211 ) امراض االطفال(مإتمر   4

 ة واالموةابحاث الطفول

  حضور

مإتمر االعجاز     القرانً  6

الثالث ) القران بحر 

الٌدرم غوره وال تنفذ 

 درره وال نقتضً عجائبه (

كلٌة / جامعة دٌالى 16/5/1211 14/5/1211

 التربٌة االساسٌة

  حضور

المإتمر الدولً لتطوٌر  2

 التعلٌم العالً فً العراق

12/11/1211 19/11/

1211 

العالً  وزارة التعلٌم

 والبحث العلمً

  حضور

مإتمر اللجنة التحضٌرٌة   8

 لمإتمر المناه  الدراسٌة

مركز دراسات جامعة  14/1/1211 15/1/1211

 الكوفة

  حضور

مإتمر) تطوٌر مناه   9

التدرٌس فً العلوم 

االسالمٌة والمشكالت 

 االنسانٌة المعاصرة (

ضو اللجنة ع  الجامعة العراقٌة /بغداد  6/3/1211 5/3/1211

 التحضٌرٌة

مإتمر) حقوق االطفال  12

والنساء فً العراق بٌن 

 التمكٌن والتهمٌش (

مركز  /جامعة دٌالى 6/5/1211 4/5/1211

ابحاث الطفولة 

 واالمومة

  حضور

مإتمر ) اقتصاد المعرفة  11

ومعطٌاته فً التعلٌم 

 العالً(

كلٌة  /جامعة دٌالى 11/5/1211 12/5/1211

 سٌةالتربٌة االسا

  حضور
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المشاركة فً المإتمر  11

 العلمً الثانً

 جامعة االنبار  13/5/1211 11/5/1211

 كلٌة العلوم االسالمٌة

  حضور

مإتمر ) مستقبل اجٌالنا  13

الواعدة مرهون بالبٌئة 

 الحضارٌة التً نصنعها (

كلٌة  /جامعة دٌالى 12/5/1211 14/5/1211

 للعلوم االنسانٌة التربٌة

  حضور

مإتمر )مواكبة الشرٌعة  15

االسالمٌة لمتطلبات العصر 

 ومعالجتها (

 جامعة سامراء 3/4/1211 1/4/1211

 كلٌة العلوم االسالمٌة 

  حضور

المإتمر العلمً )نحو منه   14

علمً افضل لفهم العلوم 

 االسالمٌة

كلٌة  /جامعة االنبار 2/4/1211 6/4/1211

 العلوم االسالمٌة

  حضور

اصل مإتمر) التو 16

الحضاري فً القران 

 الكرٌم (

كلٌة  /جامعة بابل  8/4/1211 2/4/1211

 القرآنٌةالدراسات 

  حضور

مإتمر) الوحدة االسالمٌة  12

 بٌن الواقج والطموح (

9/4/1211 12/12/

1211 

 جامعة تكرٌت

 كلٌة الشرٌعة  

  حضور

المإتمر العلمً الرابج  18

)الوحدة االسالمٌة بٌن 

 (الواقج والطموح 

 جامعة تكرٌت 11/4/1211 9/4/1211

 كلٌة الشرٌعة

  حضور

مإتمر ) التطوٌر نحو  19

 مجتمج المعرفة (

12/11/1211 18/11/

1211 

وزارة التعلٌم العالً 

 والبحث العلمً

  حضور

مإتمر ) النهضة الحسٌنٌة  12

تحرٌر للذات وحركة 

 الشعوب (

11/11/1211 11/11/

1211 

 جامعة كربالء 

 وم االسالمٌةكلٌة العل 

  حضور

مإتمر ) علم اصول الفقه  11

 وصلته بالعلوم االخرى (

الجامعة العراقٌة  كلٌة  4/3/1213 5/3/1213

 الشرٌعة

  حضور

المإتمر الدولً الرابج  11

)الطفل العراقً والتنمٌة 

 البشرٌة (

كلٌة  /جامعة الكوفة  14/5/1213 13/5/1213

 التربٌة االساسٌة

  حضور

) اشكالٌات التداخل مإتمر 13

بٌن مفهومً االرهاب 

 وحقوق االنسان (

كلٌة  /جامعة دٌالى 14/5/1213 15/5/1213

القانون والعلوم 

 السٌاسٌة

  حضور

المإتمر العلمً الطبً  15

 السابج

قاعات فندق / بغداد  16/4/1213 14/4/1213

 المنصور مٌلٌا

  حضور

حضور المإتمر الطالبً  14

ج للعام االول لبحوث التخر

  حضورجامعة دٌالى/ كلٌة  12/4/1213 9/4/1213
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 التربٌة االساسٌة 1213 -1211

المإتمر العالمً الرابج    )  16

الحوزة والجامعة وحدة فً 

االهداف وتنوع االدوار 

للنهوض بالواقج العلمً 

 والثقافً للعراق

 جامعة كربالء  15/4/1213 13/4/1213

 كلٌة الشرٌعة 

  حضور

  حضور جامعة دٌالى 3/6/1213 1/6/1213 مر ) عشائر دٌالى (مإت 12

الفكر االسالمً مإتمر)  18

 ( بٌن االصالة والمعاصرة

16/11/1213 12/11/

1213 

المركز  جامعة دٌالى 

 الثقافً

 رئٌس المإتمر 

مإتمر ) البحث العلمً  19

سبٌلنا للتنمٌة الزراعٌة 

    المستدامة وتطوٌر 

 (االنتاج

جامعة دٌالى / كلٌة  5/11/1213 3/11/1213

 الزراعة

  حضور

  حضور   11/5/1214 مإتمر كلٌة بالد الرافدٌن 32

مإتمر كلٌة العلوم  31
 االسالمٌة

 )جامعة بغداد(

  حضور جامعة بغداد  14/5/1214

مإتمر كلٌة التربٌة    31

االساسٌة)بوابة المعرفة 
 نحو التنمٌة والمستقبل(

  حضور الىجامعة دٌ  8/5/1214

   مإتمر كلٌة التربٌة للعلوم  33
 االنسانٌة

جامعة دٌالى/الملتقى   5/4/1214
 االكادٌمً

  حضور

المإتمر الطالبً السنوي  35

الثانً لتارٌخ التخرج نحو 

 الملتقى االكادٌمً

  حضور كلٌة الهندسة  11/4/1214

مإتمر كلٌة التربٌة  34

ة المإتمر الطالبً االساسٌ

)بحوث طلبتنا نوانالرابج بع

 خطوة علم(

  حضور جامعة دٌالى  12/4/1214

  حضور جامعة دٌالى  14/4/1214 مإتمر كلٌة الزراعة 36

المإتمر العلمً الثانً  32

للعلوم الهندسٌة تحت 

شعار)البحث العلمً 

الهندسً دعامة البناء 

 والتطور(

16/11/1214 12/11/

1214 

قاعة  جامعة دٌالى/

 ٌمًالملتقى االكاد

  حضور

رإى معاصرة فً الثقافة  38

 والمعرفة فً قاعة المعلم

كلٌة  جامعة دٌالى/  31/3/1216

 التربٌة االساسٌة

  حضور
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المعرض العلمً السنوي  39

 السادس

كلٌة  جامعة دٌالى/  13/5/1216

 التربٌة للعلوم الصرفة

  حضور

المعرض السنوي الثالث  52

 للطٌور

كلٌة  جامعة دٌالى/  15/5/1216

 الزراعة

  حضور

المإتمر العلمً االول  51

لبحوث الطلبة تحت شعار 

   بحوث طلبتنا لبنة اساسٌة 

 لبناء عراقنا الجدٌد

كلٌة  جامعة دٌالى/  14/5/1216

 التربٌة للعلوم الصرفة

  حضور

المإتمر الدولً االول فً  51

 تطوٌر البحث العلمً

عمادة البحث العلمً   1212

لٌا جامعة والدراسات الع

 عمان العربٌة

مشاركة فً 

 بحث

 

 

 : الندوات العلمٌة -4

 عنوان الندوة ت
 مدة الندوة

 مكان إقامة الندوة
 نوع المشاركة

 مشارك حضور إلى من

ندوة )الثقافة االمرٌكٌة التراكم  1

 العراق أنموذجا ( /واالثر 

كلٌة القانون  /جامعة دٌالى 4/1/1211 5/1/1211

 ٌةوالعلوم السٌاس

  حضور

ندوة) الدور الرٌادي لالقتصاد  1

 االسالمً فً نهضة االمم (

كلٌة  /الجامعة العراقٌة  2/1/1211 6/1/1211

 الشرٌعة

  حضور

ندوة ) ظاهرة التسول واثرها  3

 فً المجتمج (

مركز  الجامعة العراقٌة  15/1/1211 13/1/1211

ٌة  البحوث والدراسات االسالم

  حضور

نه  علمً ٌوحد ندوة ) نحو م 5

 وٌحقق النهوض والتقدم (

لٌم العالً فً وزارة التع 16/1/1211 14/1/1211

فندق  رحاب قاعة الزوراء

 شٌراتون

  حضور

ندوة كتابة مناه  العلوم  4

 االسالمٌة بطرٌقة وسطٌة

وزارة التعلٌم العالً والبحث  12/1/1213 16/1/1213

 العلمً

  حضور

ندوة ) مضار الجوار غٌر  6

 لمالوفة (ا

كلٌة القانون  /جامعة دٌالى  12/1/1211 16/1/1211

 والعلوم السٌاسٌة

  حضور

ندوة بمناسبة حصول الجامعة  2

على المركز العاشر بٌن 

 جامعات القطر

كلٌة التربٌة  /جامعة دٌالى  15/1/1211 13/1/1211

 االساسٌة

  حضور

كلٌة الفنون  /جامعة دٌالى  2/3/1211 6/3/1211 (المدرسً  ندوة ) واقج النشاط 8

 الجمٌلة

  حضور

ندوة ) البحث العلمً فً  9

 المنطقة المعاصرة (

كلٌة التربٌة  /جامعة دٌالى  2/3/1211 6/3/1211

 للعلوم االنسانٌة

  حضور
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 ندوة ) السمات الممٌزة فً  12

 البحث العلمً (

جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة  15/3/1211 13/3/1211

 سانٌةللعلوم االن

  حضور

ندوة ) قٌم التسامح والتعاٌش  11

 السلمً فً المجتمج العراقً (

مركز المستنصرٌة للدراسات  19/3/1211 18/3/1211

 العربٌة والدولٌة ) بغداد (

  حضور

ندوة ) مهنة البحث العلمً   11

 االعداد لها وممارستها (

كلٌة التربٌة  /جامعة دٌالى  11/3/1211 12/3/1211

 م االنسانٌةللعلو

  حضور

ندوة ) ضوابط الجودة فً  13

 ظالل الشرٌعة (

مركز الجامعة العراقٌة/  12/3/1211 16/3/1211

ٌة  البحوث والدراسات االسالم

  حضور

ندوة ) الدراسات العلٌا فً  15

جامعة دٌالى الواقج ومإشرات 

 المستقبل (

قسم البحث  /رئاسة الجامعة  18/3/1211 12/3/1211

 ٌروالتطو

  حضور

ندوة ) مٌاه المدن استجابة  14

 للتحدي الحضري (

كلٌة التربٌة  /جامعة دٌالى  3/5/1211 1/5/1211

 االصمعً

  حضور

ندوة ) الباحث العلمً كباحث  16

 مهنة (

  حضور كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة 11/5/1211 12/5/1211

مشرقة  تؤرٌخٌه  ندوة ) حقائق 12

 (عن النجف االشرف 

كلٌة العلوم  /جامعة دٌالى  16/5/1211 14/5/1211

 االسالمٌة

  حضور

ندوة ) التبنً بٌن الشرٌعة  18

 والقانون (

كلٌة العلوم  /جامعة دٌالى  18/5/1211 12/5/1211

 االسالمٌة

  حضور

ندوة ) البانات الدقٌقة اساس  19

 االبداع االداري (

االدارة كلٌة  /جامعة دٌالى  12/5/1211 19/5/1211

 واقتصاد

  حضور

ندوة ) المقارنة بٌن الشورى  12

 والدٌمقراطٌة (

كلٌة القانون  /جامعة دٌالى  11/4/1211 12/4/1211

 والعلوم السٌاسٌة

  حضور

ندوة ) الفنانٌن الرواد  11

 ومساهمتهم فً رفد الفنانٌن 

 الشباب

كلٌة الفنون  /جامعة دٌالى  16/4/1211 14/4/1211

 الجمٌلة

  رحضو

ندوة ) الترقٌات العلمٌة بٌن  11

 الواقج والطموح (

  حضور الجامعة التكنلوجٌا /بغداد  15/4/1211 13/4/1211

ندوة ) حرب المٌاه بٌن الحلول  13

 المفروضة والمرفوضة (

12/11/

1211 

كلٌة القانون  /جامعة دٌالى  11/11/1211

 والعلوم السٌاسٌة

  حضور

قراطٌة ندوة ) التحوالت الدٌم 15

 فً بناء الدولة المدنٌة (

13/11/

1211 

كلٌة القانون  /جامعة دٌالى  15/11/1211

 والعلوم السٌاسٌة

 

  حضور
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ندوة ) االبعاد السٌاسٌة  14

والقانونٌة لالزمة بٌن المركز 

 واالقلٌم (

كلٌة الهندسة /  /جامعة دٌالى  18/11/1211 12/11/1211

 المركز الثقافً

  حضور

رعاٌة الشرٌعة للمسنٌن ندوة )  16

 وذوي االحتٌاجات الخاصة (

كلٌة العلوم  /جامعة دٌالى 11/1/1213 12/1/1213

 االسالمٌة

  حضور

ندوة ) المستجدات فً جانحة  12

 االنفلونزا الوبائٌة (

كلٌة الهندسة / / جامعة دٌالى  11/1/1213 12/1/1213

 المركز الثقافً

  حضور

ة ندوة ) اشكالٌات التربٌ 18

 الجنسٌة فً المدارس الثانوٌة (

كلٌة الهندسة /  /جامعة دٌالى  19/1/1213 18/1/1213

 المركز الثقافً

  حضور

ندوة ) االسالٌب فً اتخاذ  19

 القرارات (

كلٌة االدارة  -جامعة دٌالى  5/3/1213 3/3/1213

 واالقتصاد

  حضور

ندوة ) الشبكة الكهربائٌة  32

 الوطنٌة الواقج واالفاق (

  حضور كلٌة الهندسة /جامعة دٌالى  13/3/1213 11/3/1213

ندوة ) واقج االطفال االٌتام فً  31

 مدارس محافظة دٌالى (

  حضور كلٌة الهندسة /جامعة دٌالى  3/5/1213 1/5/1213

ندوة ) تؤثٌر ابراج الكهرباء  31

 على صحة االنسان (

ة كلٌة التربٌ /جامعة دٌالى  11/5/1213 12/5/1213

 للعلوم الصرفة

  حضور

ندوة ) التنظٌم االداري فً  33

 محافظة دٌالى

كلٌة القانون  /جامعة دٌالى  11/5/1213 11/5/1213

 والعلوم السٌاسٌة

  حضور

حضور الندوة التعرٌفٌة عن  35

 العٌادة القانونٌة

كلٌة القانون  /جامعة دٌالى  6/4/1213 4/4/1213

 والعلوم السٌاسٌة

  حضور

 

34 

دوة ) التطورات المالٌة ن

والنقدٌة فً العراق واثرها 

على المتغٌرات االقتصادٌة بعد 

 1223عام 

كلٌة االدارة  /جامعة دٌالى  8/4/1213 2/4/1213

 واالقتصاد

  حضور

ندوة ) تطبٌقات االتصاالت  36

 الحدٌثة (

كلٌة الهندسة  /جامعة دٌالى  11/4/1213 11/4/1213

 /المركز الثقافً

  حضور

 

ندوة حول االشراف والرعاٌة  32

 العلمٌة التربوٌة

جامعة دٌالى / كلٌة الطب  12/12/1213 9/12/1213

 البٌطري

  حضور

 

/12/12 ندوة ) الجودة وتكالٌفها ( 38

1213 

  حضور جامعة دٌالى / المركز الثقافً 11/12/1213

 

ندوة حول استخدام وسائل  39

 التواصل االجتماعً

  حضور جامعة دٌالى / المركز الثقافً 6/11/1213 5/11/1213
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  حضور جامعة دٌالى / كلٌة العلوم 1/11/1213 1/11/1213 الزالزل وتؤثٌراتها ()ندوة  52

ندوة ) ثقافة المواطنة واهمٌتها  51

  (فً بناء المجتمج

11/11/

1213 

كلٌة القانون  /جامعة دٌالى  13/11/1213

 والعلوم السٌاسٌة

  حضور

ة )الجٌوفٌزٌاء فً ندو 51

 االستكشاف النفطً والمعدنً (

14/11/

1213 

  حضور جامعة دٌالى / كلٌة العلوم 16/11/1213

ندوة ) مشكلة ازدواجٌة جنسٌة  53

الفرد العراقً فً ضوء قانون 

 الجنسٌة العراقً (

كلٌة القانون  جامعة دٌالى/ 12/1/1213 9/1/1213

 والعلوم السٌاسٌة

  حضور

ستشراء حالة الطالق ظاهرة ا 55

فً المجتمج العراقً االسباب 

 وطرق العالج (

جامعة دٌالى/ كلٌة العلوم  12/1/1213 19/1/1213

 االسالمٌة

  حضور

 

ندوة ) المستجدات فً جانحة  54

 االنفلونزا الوبائٌة (

  حضور كلٌة الهندسة / المركز الثقافً 11/1/1213 12/1/1213

ة ندوة ) اشكالٌات التربٌ 56

 الجنسٌة فً المدارس الثانوٌة (

  حضور كلٌة الهندسة / المركز الثقافً 19/1/1213 18/1/1213

ندوة ) االسالٌب فً اتخاذ  52

 القرارات (

  حضور كلٌة االدارة واالقتصاد 5/3/1213 3/3/1213

ندوة ) الشبكة الكهربائٌة  58
 الوطنٌة الواقج واالفاق (

  حضور هندسةكلٌة ال 13/3/1213 11/3/1213

ندوة ) واقج االطفال االٌتام فً  59
  (مدارس محافظة دٌالى

 حضور كلٌة الهندسة 3/5/1213 1/5/1213

 

 

 

ندوة ) تؤثٌر ابراج الكهرباء  42
 على صحة االنسان (

  حضور كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 11/5/1213 12/5/1213

ندوة ) التنظٌم االداري فً  41

 محافظة دٌالى (

  حضور كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة 11/5/1213 11/5/1213

ندوة تعرٌفٌة عن العٌادة  41

 القانونٌة

  حضور كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة 6/4/1213 4/4/1213

ندوة ) التطورات المالٌة  43

والنقدٌة فً العراق وأثرها 

على المتغٌرات االقتصادٌة بعد 

 (1223عام 

  حضور كلٌة االدارة واالقتصاد 8/4/1213 2/4/1213

ندوة ) تطبٌقات االتصاالت  45

 الحدٌثة (

  حضور كلٌة الهندسة / المركز الثقافً 11/4/1213 11/4/1213

ندوة حول االشراف والرعاٌة  44

 العلمٌة التربوٌة

جامعة دٌالى / كلٌة الطب  12/12/1213 9/12/1213

 البٌطري

  حضور
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نة واهمٌتها ندوة ) ثقافة  المواط 46

  (فً بناء المجتمج

11/11/

1213 

  حضور كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة 13/11/1213

ندوة علمٌة فً برنام  التحلٌل  42

 الحركً

  حضور كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 11/1/1215 11/1/1215

ندوة )اخالقٌات البحث العلمً  48
) 

مركز ابحاث الطفولة  12/1/1215 19/1/1215
 ةواالموم

  حضور

ندوة فً دور الفن فً الحفاظ  49
 على بٌئة المجتمج

  حضور كلٌة التربٌة االساسٌة 16/1/1215 14/1/1215

ندوة ) ظاهرة التسول بٌن  62
 الحاجة واالحتٌال  

 المشكلة والعالج (

جامعة دٌالى / كلٌة العلوم  12/1/1215 16/1/1215
 االسالمٌة

  حضور

 

تربٌة ندوة ) تحدٌات وافاق  61

 الطٌور الداجنة (

  حضور جامعة دٌالى / كلٌة الزراعة 4/3/1215 5/3/1215

ندوة نشر البحوث العلمٌة  61
 العالمٌة ذات عامل التؤثٌر

كٌفٌة المشاركة فً المإتمرات 
 العلمٌة العالمٌة 

  حضور كلٌة العلوم 11/5/1215 12/3/1215

ندوة ) االتصاالت الحدٌثة  63

 لوقت الحالً (وتطبٌقاتها فً ا

  حضور جامعة دٌالى / كلٌة العلوم 19/3/1215 18/3/1215

جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة  1/5/1215 31/3/1215 ندوة ) المٌاه والطاقة ( 65

 للعلوم االنسانٌة

  حضور

ندوة ) الموائمة بٌن مخرجات  64

 التعلٌم العالً (

  حضور جامعة دٌالى / كلٌة الزراعة 2/5/1215 6/5/1215

ندوة ) التنمٌة السٌاسٌة فً  66

الدول العربٌة انجازاتها 

 واخفاقاتها (

جامعة دٌالى / كلٌة القانون  18/5/1215 12/5/1215

 والعلوم السٌاسٌة

  حضور

ظاهرة تسرب االطفال من  62

محافظة بابل  /المدارس 

 أنموذجا

مركز ابحاث  /جامعة دٌالى  13/5/1215 13/5/1215

 مومةالطفولة واال

  حضور

ندوة ) اخالقٌات مهنة التعلٌم  68

ومشروع تعلٌمات هٌكل عمل 

 التدرٌسً (

11/11/

1215 

  حضور المركز الثقافً / كلٌة الهندسة 11/11/1215

البحث العلمً  ندوة ) اخالقٌات 69

ودورها فً البحوث العلمٌة 

 المتقدمة (

12/11/

1215 

  حضور فًالمركز الثقا / كلٌة الهندسة 12/11/1215

ندوة علمٌة الموسومة )تطوٌر  22

 مراكز المدن العراقٌة(

كلٌة  الملتقى االكادٌمً/  11/1/1214

 الهندسة

  حضور
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)اثر االستثمار فً  ندوة بعنوان 21

 تحقٌق تنمٌة الجامعات(

11 /1 

/1214 

كلٌة  الملتقى االكادٌمً/ 

 الهندسة

  حضور

)العالقة بٌن  ندوة الموسومة  21

 رضٌج والهندسة(صحة ال

  حضور عمادة كلٌة الهندسة  

ندوة بعنوان  )تطوٌر اداء  23

شركات التوزٌج الكهربائٌة فً 

 محافظة دٌالى(

16 /3 

/1214 

كلٌة  الملتقى االكادٌمً/ 

 الهندسة

  حضور

ندوة كلٌة التربٌة للعلوم  25

الصرفة بعنوان )عرض نتائ  

قٌاس تراكٌز العناصر الفلزٌة 

 ودها(المتوقج وج

  حضور كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة  1214

ندوة اقامتها لجنة حقوق  24

االنسان بالتعاون مج ضمان 

 الجوده

16 /3 

/1214 

  حضور كلٌة الهندسة 

ندوة فً كلٌة الهندسة)المصادر  26

 البدٌلة لتموٌل الجامعات(

11/5  

/1214 

  حضور كلٌة الهندسة 

 تآكل) ندوة فً كلٌة الهندسة 22

المعداد الصناعٌة االسباب 

 والمعالجات(

12  /

5/1214 

  حضور كلٌة الهندسة 

ندوة علمٌة لقسم االحصاء فً  28

كلٌة االدارةواالقتصاد)االسالٌب 

الكمٌة ودورها فً التحلٌل 

 االحصائً واالداري(

11/5  

/1214 

  حضور كلٌة االدارة واالقتصاد 

ثقافة التعاٌش والتسامح فً  29

 سالمًالفكر اإل

  حضور كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة  3/11/1214

قراءة فً  /البرلمان البرٌطانً 82

 تارٌخه ومراحل تطوره

12/11/

1215 

كلٌة التربٌة  /جامعة دٌالى 

قاعة العالمة للعلوم اإلنسانٌة 

 )مصطفى جواد(

  حضور

/14/11 االطفال المهمشون 81

1214 

كلٌة التربٌة  جامعة دٌالى/ 

مركز ابحاث  ساسٌة/اال

 الطفولة واالمومة

  حضور

استعمال ضمان الجودة  81

واالحصاء فً تطوٌر المحاور 

االساسٌة للتعلٌم العالً فً 

 العراق مج بعض التطبٌقات

13/11/

1214 

 قاعة الملتقى االكادٌمً 15/11/1214

 جامعة دٌالى

  حضور

ندوة بعنوان )التصنٌف  83

 العالمً( فً كلٌة الهندسة

12/11/

1214 

  حضور كلٌة الهندسة جامعة دٌالى/ 
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/11/11 الٌوم العالمً للغة العربٌة 85
1214 

قاعة )المعلم( فً كلٌة التربٌة  
 االساسٌة

  حضور

النشر االلكترونً ودوره فً  84
تطوٌر البحث العلمً لباحثً 

 جامعة دٌالى

كلٌة العلوم  )قاعة المعارف(/  9/11/1214
 االسالمٌة

  حضور

ندوة بعنوان )التكامل الوظٌفً  86
بٌن اوسرة والمدرسة فً 
العملٌة التعلٌمٌة )الواقج 

 والطموح( 

11/11/
1214 

كلٌة العلوم  )قاعة المعارف(/ 
 االسالمٌة

  حضور

محاربة الفساد االداري واجب  82
 وطنً واساس لبناء الدولة

جامعة دٌالى/عمادة كلٌة   18/1/1216
 قاعة الملتقى الهندسة/
 اوكادٌمً

  حضور

الندوة العلمٌة السنوٌة السابعة  88
بمناسبة ٌوم المٌاه العالمً تحت 

 شعار )المٌاه والمهن(

جامعة دٌالى/كلٌة التربٌة   11/3/1216
 للعلوم االنسانٌة

  حضور

احتفالٌة افتتاح الجناح االول  89
 لقسم المطبعة المركزٌة

كلٌة التربٌة  جامعة دٌالى/  5/5/1216
 علوم االنسانٌةلل

  حضور

)هجرة  الندوة الموسومة 92
الشباب العراقً االسباب 

 والمعالجات(

  حضور كلٌة الزراعة جامعة دٌالى/  6/5/1216

الندوة العلمٌة المتخصصة  91
والموسومة اثار التغٌر المناخً 

والتسمٌد المتكامل فً البٌئة 
 والتربة

  حضور كلٌة الزراعة جامعة دٌالى/  2/5/1216

الندوة الموسومة )االصالح  91
 (استشرافٌةرإٌة  االقتصادي:

كلٌة االدارة  جامعة دٌالى/  11/5/1216
 واالقتصاد

  حضور

الندوة الموسومة )االحصاء  93
ودوره فً حل االزمات 

 االقتصادٌة الراهنة(

كلٌة االدارة  جامعة دٌالى/  15/5/1216
 قسم االحصاء واالقتصاد/

  حضور

ندوة العلمٌة الموسومة )جودة ال 95
البحث العلمً سبٌلنا للبناء 

 والتطور(

  حضور كلٌة الزراعة جامعة دٌالى/  18/5/1216

 

الندوة الثقافٌة الموسومة)كفالة  94
 وتنمٌة قدرات االٌتام(

فرع  مإسسة الٌتٌم الخٌرٌة  9/4/1216
 دٌالى الخالص

  حضور

)التعرٌف الندوة الموسومة  96
تات الزٌنة ببعض نبا

 واستعماالتها المتنوعة(

  حضور كلٌة الزراعة جامعة دٌالى/  2/3/1212

 الندوة العلمٌة الموسومة 92

 ) ظاهرة االنتحار (

مركز ابحاث الطفولة   14/5/1212
 االمومة / جامعة دٌالىو

  حضور
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 : الحلقات النقاشٌة -4

مكان إقامة الحلقة  مدته عنوان الحلقة النقاشٌة ت
 قاشٌةالن

 نوع المشاركة

 مشارم حضور إلى من

مرض )     حلقة النقاشٌة بعنوان 1
  (التوحد عند االطفال

مركز /جامعة دٌالى  18/5/1211 12/5/1211
ابحاث الطفولة 

 واالمومة

  حضور

الحلقة النقاشٌة الموسومة واقج  1
 المرأة الرٌفٌة فً محافظة دٌالى

مركز /جامعة دٌالى  1/1/1211 1/1/1211
ابحاث الطفولة 

 واالمومة

  حضور

حلقة نقاشٌة ) قٌاس تقدم المجتمج  3
خطوة جوهرٌة  لتحقٌق التنمٌة 

 المستدامة (

   جامعة دٌالى / كلٌة  9/4/1213 8/4/1213
 التربٌة للعلوم االنسانٌة

  حضور

حلقة نقاشٌة ) القٌادات النسوٌة  5

 اضاءة فً سماء التعلٌم العالً (

جامعة دٌالى / كلٌة  11/5/1215 12/5/1215

 الهندسة

  حضور

حلقة نقاشٌة ) تطوٌر مناه   4
كلٌات العلوم االسالمٌة حاجة 

 عصرٌة وضرورة شرعٌة (

جامعة دٌالى / كلٌة  11/9/1215 12/9/1215
 الهندسة

  حضور

) المهنة الطبٌة  حلقة نقاشٌة 6

  (والنظم الصحٌة فً برٌطانٌا

جامعة دٌالى الملتقى      14/12/1215 15/12/1215

 االكادٌمً

  حضور

النشر فً المجاالت العلمٌة  2
 والعالمٌة

 جامعة دٌالى  14/11/1215 14/11/1215

 الملتقى االكادٌمً

  حضور

 : عضوٌة اللجان الوزارٌة واالدارٌة والفنٌة والعلمٌة التً اسهمت فٌها-6

نوع  المإسسة اللجنة ت

 العضوٌة

 المدة

سزززكان المززززوظفٌن وفززززق رئزززٌس لجنززززة ا 1

فززًز   12996االمززر الجززامعً المززرقم ) 

11/11/1211) 

رئٌس  جامعة دٌالى

 لجنة

من : 

11/11/1211 

 1213إلى:    

رئزٌس لجنزة تزدقٌق الرسزائل واالطزارٌح  1

فزًز كلٌززة العلززوم االسززالمٌة وفززق االمززر 

 (1/1/1211فً  15االداري )

كلٌة العلوم  /جامعة دٌالى 

 االسالمٌة

رئٌس 

 لجنة

من:  

1/1/1211 

 إلى  االن

رئزززٌس لجنزززة متابعزززة السزززلف فززًز كلٌزززة  3

العلززوم االسزززالمٌة وفزززق االمزززر االداري 

 (14/1/1213فً   62)

كلٌة العلوم  /جامعة دٌالى 

 االسالمٌة

رئٌس 

 لجنة

من: 

14/1/1211 

 إلى:    االن

رئززٌس لجنززة االشززراف والمراقبززة علززى  5

عمل الكافترٌا واجهززة االستنسزاو وفزق 

فززززززززززززززًز  155)     االمزززززززززززززززر االداري

18/5/1213) 

كلٌة العلوم  /جامعة دٌالى 

 االسالمٌة

رئٌس 

 لجنة

من: 

18/5/1213 
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فزززًز  رئزززٌس لجنززززة ) خدمززززة المجتمززززج ( 4

لجزززان متابعزززة تطبٌزززق معزززاٌٌر الجززززودة 

)      واالعتمززززاد الززززدولً وفززززق االمززززر 

6358 4/4/1213) 

كلٌة العلوم  /جامعة دٌالى 

 االسالمٌة

رئٌس 

 ةلجن

من : 

4/4/1213 

 إلى:  االن

رئززززٌس المززززإتمر العلمزززًز االول لكلٌززززة  6

العلزززززززززززززوم االسزززززززززززززالمٌة بتززززززززززززززارٌخ 

(12/11/1213) 

كلٌة العلوم  /جامعة دٌالى 

 االسالمٌة

رئٌس 

 لجنة

من : 

12/11/1213 

 

رئزززٌس لجنززززة تثمٌنٌزززة االمززززور المالٌززززة  8

الخاصزززة بالحسزززاب الجزززاري والخزززاص 

ر وفزززززق االمززززز (1213)بالكلٌزززززة للعزززززام 

 (9/6/1213فً  644)

كلٌة العلوم  /جامعة دٌالى 

 االسالمٌة

رئٌس 

 لجنة

من : 

9/6/1213 

 إلى:    االن

 

رئزززززٌس لجنزززززة الٌزززززة التعزززززاون للعززززززام   9

 122)االداري ر وفزززززق االمززززز  (1213)

 (9/6/1213فً 

كلٌة العلوم  /جامعة دٌالى 

 االسالمٌة

رئٌس 

 لجنة

من: 

9/6/1213 

 

 

 

كلٌة  /الجامعة المستنصرٌة  تحانٌة عضو فً اللجان االم  12

 التربٌة

رئٌس 

 لجنة

 1222الى :  1994من : 

 

كلٌة التربٌة  /جامعة دٌالى  عضو فً اللجان االمتحانٌة  11

 االساسٌة

 1224الى :  1221من:  عضوا

مشززززززرف علززززززى اللجززززززان االمتحانٌززززززة  11

)     المركزٌزززززة وفزززززق االمزززززر االداري 

 ( 13/4/1211فً  141

كلٌة العلوم  /الى جامعة دٌ

 االسالمٌة

 الى : االن 1211من :  مشرفا

 الترقٌات العلمٌةعضو فً لجنة  13

/ كلٌززة التربٌززة جامعززة دٌززالى  الفرعٌززة /

 3249) االداري ر االساسزٌة وفززق االمزز

 (13/11/1212فً 

كلٌة التربٌة  /جامعة دٌالى 

 االساسٌة

 :من     عضوا

19/11/1212 

 1211الى : 

اللجنززة التحضزٌرٌة العلٌزا فزًز عضزو فًز  15

مإتمر)تطززززوٌر منززززاه  التززززدرٌس فزززًز 

العلزوم االسزالمٌة والمشزكالت االنسززانٌة 

س/  )المعاصززرة وفززق االمززر الجزززامعً 

 (12/3/1211فً  5546د/ 

كلٌة العلوم  /جامعة دٌالى 

 االسالمٌة

  1211من :  عضوا

رئٌسززززا وعضززززوا فزززًز لجززززان اسززززتالل  14

مٌززززززج البحزززززوث المقدمززززززة للترقٌززززززات لج

 مراتب الترقٌات

كلٌة العلوم / جامعة دٌالى 

 االسالمٌة

 الى :االن 1225من :  عضوا
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عضززززززو فزززززًز لجنززززززة وزارٌززززززة  لعززززززام  16

 )وفززق االمززر الززوزاري (1213/1215)
 /18/11فززززززززززززززززززززززًز  5/15342ب ت /

1213) 

كلٌة العلوم / جامعة دٌالى 

 االسالمٌة

 الى : االن 1213من :  عضوا

ث وتطززوٌر عضززو لجنززة وزارٌززة لتحززدٌ 12

منزاه  حقزوق االنسزان وحقزوق االقلٌزات 

 5/1413وفززق االمزززر الزززوزاري )ب ت 

 (16/3/1215فً 

كلٌة العلوم  /جامعة دٌالى 

 االسالمٌة

من :  عضوا

16/3/1215 

 الى  االن

 

رئززٌس لجنززة تززدقٌق االطززارٌح فزًز كلٌززة  18

العلزوم االسززالمٌة وفزق االمززر االداري ) 

 (18/9/1215فً  315

كلٌة العلوم  /ى جامعة دٌال

 االسالمٌة

من :  رئٌسا

18/9/1215 

 الى :االن

ً رئزٌس لجنزة خفززارات الزدفاع المزدنً فزز 19

ر كلٌززززة العلززززوم االسززززالمٌة وفززززق االمزززز

 18ً ف     زززززززززززززززززززززززززززززززز  311االداري ) 

/9/1215) 

كلٌة العلوم  /جامعة دٌالى 

 االسالمٌة

من :  رئٌسا

18/9/1215 

 الى :االن

كلٌززة العلزززوم رئززٌس اللجنزززة العلمٌززة فززًز  12

االسالمٌ     زز ة وفزز ق االم  زز ر االداري ) 

 (18/9/1215فً   314

كلٌة العلوم  /جامعة دٌالى 

 االسالمٌة

من :  رئٌسا

18/9/1215 

 الى :االن

 

11 

رئززٌس لجنزززة ضزززمان الجززودة فززًز كلٌزززة 

المٌة وفزق االمززر االداري ) العلزوم االسزز

 (14/12/1215ً ف  355

كلٌة العلوم  /جامعة دٌالى 

 االسالمٌة

من :  رئٌسا

14/12/1215 

 الى : االن

رئزززٌس لجنزززة متابعزززة السزززلف فززًز كلٌزززة  11

ام     ززززززززززززز للع اإلسزززززززززززززالمٌةالعلزززززززززززززوم 

وفزززززق االمزززززر االداري  (1213/1215)

 (8/1/1215فً   6)

 جامعة دٌالى/ كلٌة العلوم

 االسالمٌة         

من :  رئٌسا

8/1/1215 

 

ٌزة مشرفا على اللجنزة االمتحانٌزة المركز 13

فززززًز كلٌزززززة العلزززززوم االسزززززالمٌة للعزززززام 

وفزززق االمزززر االداري )  (1213/1215)

 ( 11/1/1215فً  15

 جامعة دٌالى/ كلٌة العلوم

 االسالمٌة        

من :  مشرفا

11/1/1215 

 

رئزززٌس مجلزززس ادارة الجرٌزززدة الخاصزززة  15

بكلٌزززة العلززززوم االسززززالمٌة وفززززق االمززززر 

 (12/11/1215فً  3964االداري ) 

 

 الى/ كلٌة العلومجامعة دٌ

 االسالمٌة        

 رئٌسا

 

 من :

12/11/1215 

 

رئزززٌس اللجنزززة المركزٌزززة لالطفزززاء فززًز  14

 ) كلٌزة العلززوم االسززالمٌة للعززام الدراسزًز

وفززززق االمززززر االداري )  (1213/1215

 (11/3/1215فً   126

 جامعة دٌالى / كلٌة العلوم

 االسالمٌة         

من :  رئٌسا

11/3/1215 
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رفا على اللجنزة االمتحانٌزة المركزٌزة مش 16

 ) فزززًز كلٌززززة العلززززوم االسززززالمٌة للعزززززام

 وفززززززق االمززززززر االداري (1215-1214

 (32/11/1215فً  561)

كلٌة العلوم  /جامعة دٌالى 

 االسالمٌة

 من  مشرفا

32/11/1215 

 

 الى

مشزرفا علزى لجنزة اعزداد الزدلٌل فًز كلٌززة  12

 (1215/1214)ة        ززز العلززوم االسالمٌ

فزززززززززًز  58وفززززززززززق االمززززززززززر االداري )

8/1/1214) 

كلٌة العلوم  /جامعة دٌالى 

 االسالمٌة

  8/1/1214 مشرفا

رئزززٌس لجنزززة الزززدفاع المزززدنً فززًز كلٌزززة  18

 العلوم االسالمٌة وحسب االمزر االداري

 (4/3/1214فً  358 )

كلٌة العلوم  /جامعة دٌالى 

 االسالمٌة

  4/3/1214 رئٌسا

للعزززززام رئزززززٌس لجنزززززة حفلزززززة التخزززززرج  19

فززززًز كلٌززززززة  (1215/1214) الدراسززززًز

 االداري العلوم االسالمٌة وحسب االمزر

 (1/3/1214فً  338 )

كلٌة العلوم  /جامعة دٌالى 

 االسالمٌة

  1/3/1214 رئٌسا

ام الزداخلً للكلٌزة لجنة تشكٌل كتابزة النظز 32

   وحسب االمر االداري

 (18/3/1214فً  532 ) 

كلٌة العلوم / جامعة دٌالى 

 مٌةاالسال

  18/3/1214 رئٌسا

 

رئٌس لجنة تطوٌر المالكزات التدرٌسزٌة  31

  138) االداريفززًز كلٌتنزززا وفزززق االمزززر 

 (18/1/1214فً 

كلٌة العلوم  /جامعة دٌالى 

 االسالمٌة

  18/1/1214 رئٌسا

رئٌس لجنة مجلزس ضزمان الجزودة وفزق  31

 11341) اومزززززززززززر اإلداري المزززززززززززرقم

 (.11/12/1214ًف

لٌة العلوم ك /جامعة دٌالى 

 االسالمٌة

  11/12/1214 رئٌسا

 

عضو خلٌة اوزمزة وفزق االمزر االداري  33

 (.13/12/1214 فً 15528)المرقم 

كلٌة العلوم  /جامعة دٌالى 

 االسالمٌة

  13/12/1214 عضو

لزززززي الموحززززد  بززززاومر رئززززٌس لجنززززة ا 35

 (18/11/1214ً )ف1598االداري )

كلٌة العلوم  /جامعة دٌالى 

 ٌةاالسالم

 رئٌسا
1214 

 

 

 بززاومررئززٌس اللجنززة المركزٌززة العلمٌززة  34

 (19/11/1214فً  1444)االداري 

كلٌة العلوم  /جامعة دٌالى 

 االسالمٌة

 من  رئٌسا

1214 

 الى

1216 

بززززاومر رئززززٌس لجنززززة حفلززززة التخززززرج  36

 (18/1/1216فً  116)االداري 

كلٌة العلوم  /جامعة دٌالى 

 االسالمٌة

 1216 1214 رئٌسا

رئٌس لجنة علٌا لالشزراف علزى تطبٌزق  32

بزاومر االداري طزالب المرحلزة الرابعزة 

 1/1216/ 15ً      ف  116)

كلٌة العلوم  /جامعة دٌالى 

 االسالمٌة

 

 1216 1214 رئٌسا
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لجنزززززززة تطبٌزززززززق الجزززززززودة واالعتمزززززززاد  38
 (19/1/1216( فً 128االكادٌمً )

كلٌة العلوم  /جامعة دٌالى 
 االسالمٌة

  3216 رئٌسا

لجنة جرد الشزقق والزدور الغٌزر مشزغولة  39
فزًز   4511ش/د/)وفززق االمززر الجززامعً 

13/5/1216) 

  1216 عضو رئاسة جامعة دٌالى

 لجنة االشراف للدراسة المسائٌة 52

 فزًز  82م )   ز المرقوفزق االمززر االداري 
12  /1  /1212) 

كلٌة العلوم  /جامعة دٌالى 
 االسالمٌة 

  1212 ارئٌس

 

 اللجنة المركزٌة للدفاع المدنً 51

 11) المززززرقم( 5)وفززززق االمززززر االداري 
 (1212/  1/  16فً 

 جامعة دٌالى

 العلوم االسالمٌةكلٌة 

  1212 رئٌسا

لجنززززززة تطبٌززززززق الجززززززودة و االعتمزززززززاد  51
/  19)ً                        ززززززز ف االكززززززادٌمً

11  /1216) 

 جامعة دٌالى

 كلٌة العلوم االسالمٌة

  1216 رئٌسا

 

 لجنة ادارة صندوق التعلٌم العالً 53

 88 م )        زز المرق وفززق االمززر االداري
 (1216/  1/  12فً 

 جامعة دٌالى

 كلٌة العلوم االسالمٌة

  1216 رئٌسا

 

رئزززززٌس لجنزززززة حفلزززززة التخزززززرج للعزززززام  54
فًز كلٌزة العلززوم  1212-1216الدراسًز 

االداري  االسززززززالمٌة وحسززززززب االمززززززر
 (1/3/1214فً  591)

كلٌة العلوم  /جامعة دٌالى 
 االسالمٌة

  12/3/1212 رئٌسا

لجنززة خاصززة عززن دلٌززل انجززازات الكلٌززة  56
 /1216 ) ً  زززززز                 للعزززززام الدراس

1212) 

فزًز  441م )  ز المرقوفزق االمزر االداري 
12/3/1212) 

كلٌة العلوم  /جامعة دٌالى 
 االسالمٌة

 من رئٌسا

12/3/1212 

 الى

 ة بدلٌل التخرج للسنوات لجنة خاص 52

(1211 /1213) (1213/1215) 

(1215  /1214) (1214 /1216) 

فزًز  443م )  ز المرقوفزق االمزر االداري 
12/3/1212) 

كلٌة العلوم  /جامعة دٌالى 
 االسالمٌة

  12/3/1212 رئٌسا

ء اسززتمارات توزٌززج المحززاور  58 لجنزة ملزًز
و المقززززززاٌٌس و المإشززززززرات الكمٌززززززة و 

ن الجزززودة و االعتمادٌزززة النوعٌزززة لضزززما
 وفزق االمززر االداري للجامعزات العربٌززة 

 (5/5/1212فً  639م )   المرق

لوم كلٌة الع /جامعة دٌالى 
 االسالمٌة

  5/5/1212 رئٌسا

اللجنزة الرئٌسززٌة لتطبٌزق معززاٌٌر الجززودة  59
التقزوٌم الززذاتً ( )و االعتمزاد االكززادٌمً  

 (1216 /1214 )ً    للعام الدراس

فزًز  635م )  ز المرقمزر االداري وفزق اال
5/5/1212) 

 كلٌة العلوم  /جامعة دٌالى 

 االسالمٌة

  5/5/1212 رئٌسا
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معززززززرض  إلدارةاللجنزززززة التحضززززززٌرٌة  42
 النتجات الفكرٌة و الفنٌة

فزًز  849م )  ز المرقوفزق االمزر االداري 
32  /5  /1212) 

كلٌة العلوم  /جامعة دٌالى 
 االسالمٌة

 ً /  5/  32 مشرفا
1212 

 

 

االشزززراف علزززى لجنزززة تدقٌقٌزززة خاصزززة  41
بالخطززة االسززتراتٌجٌة فززًز كلٌززة العلزززوم 
 االسززالمٌة وفززق االمززر االداري المزززرقم

 (18/11/1212 فً 1831)

كلٌة العلوم  /جامعة دٌالى 
 االسالمٌة

 ً  من مشرفا

18/11/1212 

 الى

االشزززراف علزززى لجنزززة تدقٌقٌزززة خاصزززة  41
/  1212)بزززدلٌل الكلٌزززة للعزززام الدراسززًز 

وفززززززززززززززق االمززززززززززززززر االداري  ( 1218
 (18/11/1212 ف1835ً)

كلٌة العلوم  /جامعة دٌالى 
 االسالمٌة

 ً   18/11/1212 مشرفا

 

 ثامنا : التالٌف والبحث العلمً

 :(الكتب المؤلفة 1

 نوع البحث سنة النشر والطبعة اسم دار النشر عنوان الكتاب ت
منهجٌة غٌر 

 منهجٌة

انً فً السٌر من المحٌط البره  .1
 الفقه النعمانً )دراسة وتحقٌق(

مطبعة جامعة دٌالى 
 المركزٌة

 غٌر منهجٌة منفرد م1211 -ه  1531

الثقافة االسالمٌة المفاهٌم   .1
 والتحدٌات المعاصرة

مكتبة الناشر العربً 
 / عمان

 غٌر منهجٌة مشترم م1216 -ه  1332

 

 لمٌة من مختلف الجامعات العراقٌة(االسهام بتقوٌم البحوث العلمٌة للنشر وللترقٌات الع2

 مجموع البحوث عدد الترقٌات لمرتبة االستاذ المساعد عدد الترقٌات لمرتبة االستاذٌة ت

 بحث 14  ترقٌة 11 .1

 بحث 55 ترقٌة علمٌة 11  .1

 

 ( البحوث  العلمٌة المنشورة والمقبولة للنشر  فً مجالت علمٌة محلٌة ودولٌة وذات تصنٌف عالمً:3

نوع  محل النشر عنوان البحث ت

 البحث

 السنة رقم الصفحة العدد

تولً القضاء وسائل اثبات الحق   .1
 فً مجلس الحكم و اثر النٌة فٌهما

 مجلة الفتح

 الجامعة المستنصرٌة

 كلٌة المعلمٌن

العدد  منفرد
(3) 

16 --- 52 1998 

 مجلة الفتح اثر النٌة فً الجناٌات )القتل العمد(  .1

 صرٌةالجامعة المستن

 كلٌة المعلمٌن

العدد  منفرد
(4) 

126 --- 181 1999 
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 مجلة الفتح اثر النٌة فً االٌالء و الضهار  .3

 كلٌة المعلمٌن

 جامعة دٌالى

العدد  منفرد

(11) 

112 --- 134 1221 

عناٌة الشرع و حفظ االموال و   .5

 اإلعراض و اثر النٌة فٌها

 مجلة كلٌة التربٌة

 الجامعة المستنصرٌة

دد الع منفرد

(5) 

148 1221 

طالق السكران و الخلج و اثر النٌة   .4

 فً الرجعة

 مجلة كلٌة التربٌة

 الجامعة المستنصرٌة

العدد  منفرد

(1) 

126 1221 

 توثٌق الحقوق و اثر النٌة فٌها   .6

 ) الرهن . الضمان . الصلح (

 مجلة الفتح

 كلٌة التربٌة االساسٌة

 جامعة دٌالى

العدد  منفرد
(18) 

1 --- 4 1225 

عقود الحاجة و دفج الضرر و اثر   .2

النٌة فٌها ) السلم . العراٌا . 
 الشفعة(

 مجلة الفتح

 كلٌة المعلمٌن

 الجامعة المستنصرٌة

العدد  منفرد

(6) 

126 --- 119 1225 

احكام القرب المالٌة االختٌارٌة    .8

 وادلة مشروعٌتها

 مجلة الفتح

 كلٌة التربٌة االساسٌة جامعة دٌالى

 العدد منفرد

(51) 

32 ---43 1229 

عقود التنمٌة و موارد الثورة و   .9

 احكامها و ادلة مشورعٌتها

 مجلة الفتح

 كلٌة التربٌة االساسٌة

 جامعة دٌالى

العدد  منفرد

(51) 

1 --- 13 1229 

 

 

احكام عقود االرفاق و ادلة   .12

 مشروعٌتها

 مجلة االستاذ 

 كلٌة التربٌة ابن رشد

 جامعة بغداد

العدد  منفرد

(122) 

324 --- 352 1229 

احكام الحجر و الودٌعة و اللقطة و   .11
 ادلة مشروعٌتها

 مجلة االستاذ 

 كلٌة التربٌة

 جامعة بغداد

العدد  منفرد
(98) 

131 --- 146 1229 

 مجلة االستاذ  كشف الضبابة فً مسالم االستنابة    .11

 كلٌة التربٌة

 جامعة بغداد

العدد  مشترم
(192) 

99 --- 136 1211 

بٌهات و التعقٌبات العلمٌة فً التن  .13
 كتاب الفتح الربانً 

 مجلة االستاذ

 كلٌة التربٌة ابن رشد 

 جامعة بغداد

العدد  مشترم
(181) 

1 --- 35 1211 
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 مجلة االستاذ  االٌجار المنتهٌة بالتملٌم  .15

 كلٌة التربٌة

 جامعة بغداد

العدد  منفرد

(184) 

123 --- 322 1211 

 

 و القانونزواج المسٌار بٌن الفقه   .14

 

 دٌوان الوقف السنً

مجلة البحوث و الدراسات 
 االسالمٌة

 ذات الرقم الدولً

ISSN 2071 – 2847  

العدد  مشترم

(53) 

121---139 1216 

 

 

 

 

 المنه  التجرٌبً  .16

 و تطبٌقاته فً بعض مسائل القٌاس 

 جامعة القاهرة

 مجلة دار كلٌة العلوم

العدد  مشترم
(82) 

164 – 193 1216 

اون بٌن الجامعات العربٌة التع  .12
السبٌل الى النهوض من خالل 

 البحوث االنسانٌة و االجتماعٌة 

 جامعة عمان العربٌة

 المإتمر الدولً االول

 فً تطوٌر البحث العلمً

العدد  مشترم
(1) 

129---186 1212 

 

 

لمحات من االعجاز التشرٌعً من   .18
 سورة المائدة  

مجلة البحوث والدراسات 
 االسالمٌة 

 ذات الرقم الدولً 

ISSN 2071-2847 

العدد  مشترم
(52) 

39 ---- 23 1212 

 

 تاسعا : البحوث الغٌر منشورة:

 السنة الدراسٌة عنوان البحث ت

 1218 رواد االعمال الخصائص والممٌزات واسهاماتهم فً التشغٌل  .1

 

 : عاشرا: انجازات علمٌة وادارٌة

احها الى دعم ورعاٌة واهتمزام مباشزر مزن لزدن السزٌد رئزٌس الجامعزة المحتزرم وجهزود السزادة اعضزاء هذه االنجازات التً تم تحقٌقها ٌعود نج

 .مجلس الجامعة المحترمون وهو نجاح للجامعة مما ٌإدي الى نجاح الوزارة باعلى مستوٌاتها التعلٌمٌة والتربوٌة

ة والمادٌة لكلٌة العلوم االسالمٌة فً موقج المرادٌة سنة استالم بناٌة وتؤثٌثها وتزوٌدها بما تحتاجه بكافة االحتٌاجات المعنوٌ .1

1211. 

حٌث بلغت نسبة انجاز ( 5/4/1211فً  6512 المرق    م )استحداث لجنة الترقٌات العلمٌة الفرعٌة للكلٌة وفق االمر الجامعً  .1

  2( ترقٌة منجزة بمختلف المراتب العلمٌة 54حركة الترقٌات العلمٌة )

من  أق التدرٌس والمواد التربوٌة والتطبٌق والمشاهدة لتؤهٌل الطلبة لمواكبة اقرانهم فً الكلٌات االنسانٌة ابتدادخال مناه  طرائ .3
 (12/5/1213فً   4119وفق االم  ر )ع.   (1213 /1211)عام 

ٌة االسالمٌة شمول تخصص خرٌجً كلٌات العلوم االسالمٌة بدرجات التعٌٌن على مالم وزارة التربٌة كمدرسٌن لمادة الترب .5
 . (15/4/1213فً   1822/ 3م 2ع.ت)وفق االمر 
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و)دورة وه   (1213 /1211)  للعاملرابع     ة وهً: )دورة التعاٌش والمحبة( من طالب المرحل    ة ادورات   خمستخرٌ   .4
و)دورة بناة   (1215/1214) ام      للعو)دورة بوحدتنا نهزم االرهاب ونبنً العراق ( (  1215 / 1213)  للعامالتعلٌم العالً( 

حٌث كان الطالب االول على ( 1216/1212ام )                    للعقادمون ٌا نٌنوى ( دورة  و) ( 1214/1216للعام )المستقبل( 
 ( 1213/1215( و )1211/1213الجامعة من كلٌتنا للعامٌن )

 ( . 12/11/1213)اقامة المإتمر العلمً االول للكلٌة بتارٌخ  .6

( ألف نسخة من الكتب المنهجٌة المقرة من قبل وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً ولجمٌج المراحل  11د مجانٌة الكلٌة ب  ) رف .2

 .( 1213ولغاٌة 1211 ) من 

 ( .12/1/1215ً               ف  3131وفق االمر ) ع.ش.م للدراسة الصباحٌة (  1213/1215) فتح حساب جاري للكلٌة للعام  .8

 (1215/ 1213)ول كلٌة العلوم االسالمٌة المركز الثالث فً التصنٌف العالمً ) الوٌب ماتركس ( للنصف االول من العام حص .9

. 

فً  5229/ 3المر ) ق.م نقل قسم علوم القران من كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة الى كلٌة العلوم االسالمٌة وفق ا - 12

12/9/1215). 

 .(1215 / 1213 )العلوم االسالمٌة فً الجامعات العراقٌة للعام الدراسً  انجاز مشروع تطوٌر كلٌات - 11

 .(1214/   1215) ادخال التصحٌح االلكترونً بدال من التصحٌح الٌدوي اعتبارا من العام الدراسً - 11

 . كتاب لمكتبة الكلٌة (322هداء)ا - 13

 ( دورٌة.34وحة و)( أطر 12( كتاب و) 1412تم رفد مكتبة كلٌة العلوم اإلسالمٌة ب ) - 15

من السنة  , واعتبارا(11/9/1216 ف11315ً)المرقم فتح الدراسة المسائٌة فً كلٌة العلوم االسالمٌة وفق االمر الجامعً  - 14

 .(1212/ 1216)الدراسٌة 

قم )ب الجامعً المر اومروفق  (1219/ 1218)فً تخصص علوم القران  للعام الدراسً ( ماجستٌر  )علٌا الفتح الدراسات  - 16
والعمل جاري على استحداث دراسات علٌا لقسمً )الشرٌعة , العقٌدة والفكر االسالمً( وتم  .(12/22/1212 فً 9833 ت 

( 1216,1212( وللعام الدراسً )1215,  1213رفج كل متطلبات االستحداث للقسمٌن المعنٌٌن ولمرتٌن للعام الدراسً )

سالمٌة فً الجامعات العراقٌة وبانتظار صدور االمر الوزاري والجامعً لٌتسنى وتمت مصادقة لجنة عمداء كلٌات العلوم اال
 للطلبة التقدٌم اسوة بقسم علوم القران.

وف المنتهٌة فً العلوم        حصول كلٌة العلوم االسالمٌة على المركز الثانً على جامعات العراق لجائزة مشروع بحوث الصف - 12
االستاذ الدكتور )عبدهللا جاسم كردي(فً  بإشراف, للطالبة )خدٌجة محمد عٌسى(  (1214/1216)االجتماعٌة للعام الدراسً 

 .(1212 /13/29فً 11116)ٌوم العلم العالمً وفق االمر الجامعً المرقم 

 

 والشهادات التقدٌرٌة والدروع: كتب الشكر والتقدٌر وتثمٌن الجهودحادي عشر : 

 : من مجلس النواب  العراقً -1

 رقم وتارٌخ االمر الوزاري الجهة المانحة السبب ت

شكر وتقدٌر للجهودالمبذولة من قبلكم  1

  فً اداء واجباتكم

 12/1215/ 32فً        869ر /  . م رئٌس مجلس النواب

شكر وتقدٌر للجهود المبذولة من قبلكم  1

 فً اداء واجباتكم بكل تفانً واخالص

  1218/ 1/ 11 فً       211م . ر /  رئٌس مجلس النواب
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2-: ً ً والبحث العلم  من وزارة التعلٌم العال

 رقم وتارٌخ االمر الوزاري الجهة المانحة السبب ت

شكر وتقدٌر للجهود المتمٌزة فً اتمام   .1

االمتحانات النهائٌة للعام الدراسً 

(1213 /1215) 

وزارة التعلٌم العالً والبحث 

 العلمً / معالً الوزٌر

  8/1216/ 11 فً   14213/ 5ق 

شكر وتقدٌر بسبب المنجزات العلمٌة   .1

 والمعرفٌة التً حققتها الجامعة

وزارة التعلٌم العالً والبحث 

 العلمً / معالً الوزٌر

     1215/  15/1فً      35/  15م و 

تثمٌن جهود للجهود المبذولة من خالل   .3

العمل فً اللجنة التحضٌرٌة لمإتمر 

 تطوٌر مناه  التدرٌس

رة التعلٌم العالً والبحث وزا

 العلمً / معالً الوزٌر

 11/6/1211فً    991/ 5م و 

وزارة التعلٌم العالً والبحث  تثمٌن الجهود المبذولة  .5

 العلمً / معالً الوزٌر

 1212/ 13/5فً    422/ 1م و 

تثمٌن الجهود المبذولة والمتمٌزة فً   .4

تحدٌث المناه  الدراسٌة وفقا للنظام 

 الفصلً

رة التعلٌم العالً والبحث وزا

 العلمً / معالً الوزٌر

 1212/  13/11فً     32193

تثمٌنا للجهود المبذولة فً اعداد وتهٌئة   .6

 المناه  الدراسٌة وفقا للنظام الفصلً 

وزارة التعلٌم العالً والبحث 

 العلمً / معالً الوزٌر

 1218/ 5/5فً     5984

تثمٌن الجهود المتمٌزة فً الحصول   .2

لى المركز االول على مستوى ع

الجامعات فً برنام  حكومة المواطن 

 االلكترونٌة

دائرة البحث و التطوٌر/ مركز 

 الوزارة

 1216/ 12/ 13فً   19194/  5ق / 

وزارة التعلٌم العالً و البحث  تثمٌن الجهود المتمٌزة  .8

العلمً / جهاز االشراف والتقوٌم 

 العلمً

 14/2/1211فً    5355ج ن / 

شكر وتقدٌر ) الحصول على المراكز   .9

الثالثة االولى فً تقٌٌم اداء الكلٌات ) 

1229/1212)) 

وزارة التعلٌم العالً والبحث 

العلمً / جهاز االشراف والتقوٌم 

 العلمً

 6/1/1211فً      491/ 4ت 

 :رئاسة الجامعةجهود الصادرة من التثمٌن  -3

 االمر الجامعً  رقم وتارٌخ الجهة المانحة للشكر السبب ت

 19/4/1211فً      2941 رئٌس الجامعة تثمٌن جهود لتقدٌم العدٌد من االنجازات فً وقت قٌاسً 1

 4/6/1211                     رئٌس الجامعة تثمٌن جهود بسبب تؤلٌف  كتاب واهداءه       1

تثمٌن جهود بسبب الجهود المتمٌزة فً اللجنة العلمٌة  3

 قرانٌة االولىللمسابقة ال

 4/5/1211فً          5811 رئٌس الجامعة
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 : رئاسة الجامعةكتب الشكر والتقدٌر الصادرة من -4

 رقم وتارٌخ االمر الجامعً الجهة المانحة للشكر السبب ت

انجاح االمتحانات النهائٌة فً الظروف الصعبة وللدورٌن   1

 (1223/ 1221وللعام الدراسً )

 (13/11/1223فً   1151)   رئٌس الجامعة

 (18/2/1211فً     12682)  رئٌس الجامعة الجهود المبذولة والمتمٌزة فً انتهاء العام الدراسً 1

 (13/12/1211فً     14423)  رئٌس الجامعة الجهد العلمً المتمٌز فً اللجان االمتحانٌة 3

 (15/6/1211  فً    9199)  رئٌس الجامعة الجهود المتمٌزة فً اداء االعمال 5

 (9/9/1211فً     13323)    رئٌس الجامعة الجهود المتمٌزة والمبذولة فً لجنة االسكان المركزٌة 4

الجهود المتمٌزة فً االمتحانات النهائٌة للعام  6

 (1211/ 1211الدراس            ً   )

 (14/5/1213فً        4512)  رئٌس الجامعة

ة التحضٌرٌة المركزٌة لٌوم الجهود المتمٌزة فً اللجن 2
 الجامعة

 (6/4/1213فً      6613)    رئٌس الجامعة

 (19/4/1213فً       2581)  رئٌس الجامعة الجهود المتمٌزة والمبذولة من قبلكم فً مجلس الجامعة 8

 (32/4/1213فً       8332)   رئٌس الجامعة الجهود المبذولة فً ٌوم العلم 9

 (16/1/1215فً      1311)    رئٌس الجامعة ة فً انجاح المإتمر العلمً االول لكلٌتناالجهود المبذول 12

 (15/3/1215فً       5635)   رئٌس الجامعة الجهود المتمٌزة فً الزٌارات المتواصلة لالقسام الداخلٌة 11

للجهود المتمٌزة من قبلكم فً حصولكم على الشهادة  11

 التقدٌرٌة من معالً الوزٌر

 12/12/1215فً        13246 رئٌس الجامعة

 12/8/1215فً          11286 رئٌس الجامعة الجهود المبذولة فً اللجان االمتحانٌة 13

 1/11/1215فً             16265 رئٌس الجامعة الجهود المبذولة فً الندوة 15

عة / المساعد رئاسة الجام الجهود المتمٌزة فً حضور نشاط فً قسم ضمان الجودة 14

 االداري

 8/5/1215فً              16458

رئاسة الجامعة / المساعد  مشاركة فً ندوة 16

 العلمً

فً               16395

2/11/1215 

فً              18419 رئٌس الجامعة الجهود المبذولة والمتمٌزة فً أداء اوعمال. 12

32/11/1214  

فً                 2258 ٌس الجامعةرئ تبرع  لألطفال  واالٌتام 18

19/4/1214 

فً                     3211 رئٌس  الجامعة تثمٌن الجهود المبذولة  19

12/3/1216 
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  : من عمداء الكلٌات  كتب الشكر والتقدٌر-5

 رقم وتارٌخ االمر  االداري الجهة المانحة للشكر السبب ت

 12/9/1221فً      928 ة المعلمٌن / جامعة دٌالىعمادة كلٌ الجهد العلمً المتمٌز فً اداء االعمال 1

 ) ً                     الجهود المتمٌزة للعام الدراس 1

1221/ 1221) 

 14/8/1221فً    1311 عمادة كلٌة المعلمٌن / جامعة دٌالى

الجهد المتمٌز فً اللجان االمتحانٌة للعام الدراسً  3

(1221/1223) 

 13/11/1223فً  1151 معة دٌالىعمادة كلٌة المعلمٌن / جا

 3/4/1212فً    1183 عمادة كلٌة المعلمٌن / جامعة دٌالى جمج مبالغ من المال وتوزٌعها على المتعففٌن 5

الجهود المبذولة فً االمتحانات النهائٌة  4

(1229/1212) 

 32/4/1212فً    162 عمادة كلٌة المعلمٌن / جامعة دٌالى

الساسٌة على المركز االول حصول كلٌة التربٌة ا 6

 على مستوى العراق فً تقٌٌم االداء الجامعً

 13/1/1211فً     544 عمادة كلٌة المعلمٌن / جامعة دٌالى

للجهود المتمٌزة واستنادا الى كتاب الشكر الصادر  2

 من معالً الوزٌر

 15/1/1215  فً   326 كلٌة العلوم االسالمٌة

 المتمثلة بمنصب عمٌد للجهود الكبٌرة المبذولة و 8

 كلٌة العلوم االسالمٌة

 11/11/1212فً  1669 جامعة واسط كلٌة العلوم / 

 14/1/1218  فً 3152 جامعة دٌالى كلٌة العلوم االسالمٌة /  للجهود الكبٌرة والمتمٌزة 9

 32/5/1218فً  1231 كلٌة العلوم االسالمٌة /  جامعة دٌالى للجهود المبذولة والمتمٌزة 12

 

 

 

/  6/5فً                       4299 رئٌس  الجامعة تثمٌن الجهود المبذولة والمتمٌزة فً أداء اوعمال. 12

1216 

فً                        3339 رئٌس  الجامعة تثمٌن الجهود المبذولة  11

1/3/1212 

فً                     11343 رئٌس  الجامعة تثمٌن الجهود المبذولة 11

15/9/1212 

تثمٌن الجهود المبذولة والمتمٌزة اثناء فترة التكلٌف بمهام  13

 عمٌد كلٌة العلوم  االسالمٌة

  فً          12352ش/د/  رئٌس  الجامعة

11/11/1212 

/ 18/1فً              1626ش/د/ رئٌس  الجامعة تثمٌن الجهود المبذولة فً اللجان االمتحانٌة 15

1218 
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 : الشهادات التقدٌرٌة-6

 التارٌخ الجهة المانحة للشهادة السبب ت

شهادة تقدٌرٌة للجهود المبذولة من قبلكم  1

ومساهمتكم الفاعلة فً انجاز مشروع تطوٌر 

 العراقٌة فً الجامعات  كلٌات العلوم االسالمٌة

 12/8/1215 وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً

العلمً ب المساهمة فً المإتمرقدٌرٌة بسبشهادة ت 1

                         الذي عقدته الجامعة العراقٌة

تطوٌر مناه  التدرٌس فً العلوم االسالمٌة ) 

 والمشكالت االنسانٌة المعاصرة (

 5/3/1211 رئٌس الجامعة العراقٌة / كلٌة الشرٌعة

شهادة تقدٌرٌة بسبب المشاركة فً المإتمر العلمً  3

 السابج

مٌد كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة / ع

 جامعة دٌالى

14-16/5/1211 

شهادة تقدٌرٌة بسبب المشاركة فً المهرجان  5

الشعري السنوي ) دٌالى شجرة االبداع شذاها 

 البرتقال (

عمٌد كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة / 

 جامعة دٌالى

18/3/1213 

خصصة فً شهادة تقدٌرٌة بسبب الندوة العلمٌة المت 4

 صناعة الدواجن

 5/3/1215 عمٌد كلٌة الزراعة / جامعة دٌالى

شهادة تقدٌرٌة بسبب المشاركة فً المإتمر العلمً  6

 ) نحو منه  علمً افضل لفهم العلوم االسالمٌة

عمٌد كلٌة العلوم االسالمٌة / جامعة 

 الرمادي

11-11/5/1211 

لمً شهادة تقدٌرٌة بسبب المشاركة فً المإتمر الع 2

 االول ) االسالم والحٌاة (

عمٌد كلٌة العلوم االسالمٌة / جامعة 

 سامراء

1-3 /5/1211 

 

 

شهادة تقدٌرٌة بسبب حضور الندوة )مجلة دٌالى  8

للعلوم الصرفة ومعامل التؤثٌر العالمً من الطموح 

 الى الواقج (

 15/11/1215 عمٌد كلٌة العلوم / جامعة دٌالى

 12/3/1214 االمانة العامة العلم والمعرفة فً بلدناجهود متمٌزة فً نشر  9

 1214 كلٌة العلوم االسالمٌة قسم الشرٌعة/ شهادة تقدٌرٌة من طلبة المرحلة الرابعة 12

 1214 قسم اصول الدٌن شهادة تقدٌرٌة بمناسبة ٌوم تخرج الدورة الثالثة 11

جامعة  التربٌة للعلوم الصرفة عمٌد كلٌة شهادة تقدٌرٌة من مجلة دٌالى للعلوم الصرفة 11

 دٌالى

1215 

شهادة تقدٌرٌة للمشاركة الفاعلة فً المإتمر  13

 الوطنً االول فً كلٌة العلوم االسالمٌة

 1215 كلٌة العلوم االسالمٌة/ جامعة دٌالى

شهادة تقدٌرٌة بمناسبة احتفال كلٌة العلوم  15

االسالمٌة بتخرج دورتها الثانٌة)وه  التعلٌم 

 لً(العا

 1213 كلٌة العلوم االسالمٌة/ جامعة دٌالى
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شهادة تقدٌرٌة من اجل النهوض برسالة العلم  14

 والمعرفة للجمٌج

 1214 رئاسة جامعة دٌالى/ جامعة دٌالى

شهادة تقدٌرٌة فً تحقٌق مراكز متقدمة لكلٌة  16

 العلوم االسالمٌة

 1215 كلٌة العلوم االسالمٌة/ جامعة دٌالى

 1213 جامعة دٌالى /كلٌة الطب  دٌرٌةشهادة تق 12

 1214 دٌوان الوقف السنً شهادة تقدٌرٌة 18

 كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة شهادة تقدٌرٌة 19

 جامعة دٌالى  

11/3/1216 

 1218/ 18/5 كلٌة  العلوم االسالمٌة / جامعة دٌالى شهادة تقدٌرٌة  12

 : الدروعاالوسمة و-7

 التارٌخ لدروعسمة والألوالجهة المانحة  ت

 11/1212 (1212وسام التمٌز ) 1

 2/8/1211 القرآنٌةكلٌة الدراسات  /جامعة بابل  1

 11/11/1211 كلٌة العلوم االسالمٌة /جامعة كربالء   3

 1211 كلٌة التربٌة االساسٌة / جامعة دٌالى  5

 1211 كلٌة الشرٌعة /الجامعة العراقٌة  4

 1211 القانون والعلوم السٌاسٌة كلٌة /جامعة دٌالى  6

 1211 كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة/ جامعة دٌالى  2

 1213 رئاسة جامعة دٌالى 8

 1213 كلٌة العلوم /جامعة دٌالى  9

 1213 جامعة دٌالى / كلٌة العلوم االسالمٌة 12

 1213 كلٌة الطب /جامعة دٌالى  12

 1213 كلٌة العلوم /جامعة دٌالى  11

 1214 كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة/ جامعة دٌالى 11

 1214 كلٌة التربٌة االساسٌة جامعة دٌالى/ 13

 1214 كلٌة الهندسة /جامعة دٌالى 15

 1214 كلٌة الهندسة /جامعة دٌالى 14

 1212 دٌالى جامعةرئاسة  16

 1218 كلٌة العلوم االسالمٌة  /جامعة دٌالى  12

 1218 رئٌس الجامعة 18
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