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 التحصيل الدراسي والشهادات الدراسية :

التخصص  التخصص العام الشهادة
 الدقيق

عنوان الرسالة 
 واالطروحة

 العام الدراسي الجهة المانحة

 1993-1992 ابن رشد –كلية التربية  -جامعة بغداد   اللغة العربية اللغة عربية بكالوريوس

االسماء المبنية في السور  النحو اللغة العربية ماجستير
 المدنية ) دراسة نحوية (

 1997 ابن رشد –كلية التربية  -جامعة بغداد 

معاني القران بين االخفش  علم اللغة اللغة العربية دكتوراه
والفراء ) دراسة لغوية 

 موازنة (

 26/6/2003 ابن رشد –كلية التربية  -جامعة بغداد 
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 شهادات مشاركة في المؤتمرات والندوات :

 الجهة السبب الشهادة ت

 31/3/2011-30لمشاركته في المؤتمر العلمي الرابع للمدة من  شهادة تقديرية  .1
عنوانه ) تحديث المواد اللغوية وتطويرها في اقسام اللغة ببحث 

 العربية في الجامعات العراقية(

 المؤسسة الوطنية للتنمية والتطوير

 التحالف الوطني لقوى االنتفاضة في العراق لجهوده المبذولة في خدمة العراق شهادة تقديرية  .2

لمشاركته في اعمال المؤتمر الدولي للغة العربية الذي انعقد في  شهادة تقدير  .3
 جامعة شريف هداية هللا االسالمية الحكومية 

جامعة شريف هداية هللا االسالمية الحكومية 
 في إندونيسيا

 لية التربية للعلوم االنسانيةك لمشاركته في مهرجان الوفاء الشعري شهادة تقديرية  .4

 2014العتبة العلوية المقدسة لمشاركته الفاعلة في انجاح مهرجان الغدير العالمي الثالث شهادة تقدير  .5

 2015 العتبةالعلويةالمقدسة الخدمية االشرف النجف رابطة مع لتعاونه شهادة تقديرية  .6

مصلحة التعليم والتربية بمنطقة نينغشيا في  لمشاركته في ندوة رؤساء الجامعات العربية والصينية في الصين شهادة مشاركة  .7
 الصين

لمشاركته في اعمال المؤتمر الدولي للغة العربية الذي انعقد في  شهادة مشاركة  .8
 اندنوسيا -جامعة شريف هداية هللا االسالمية الحكومية بجاكرتا

المؤتمر الدولي في جامعة شريف هداية هللا 
 يااندونيس -االسالمية الحكومية بجاكرتا

لمشاركته في اعمال المؤتمر العلمي الخامس لمركز الدراسات  شهادةمشاركة  .9
 التخصصية

 الحوزة بين التخصصية مركزالدراسات
 والجامعة

المشاركة في اعمال المؤتمر الدولي الثاني للجمعية العربية  شهادة مشاركة  .11
 للحضارة والفنون االسالمية

 جمهوريةمصرالعربيةللفترةمن – االقصر
 2016 اكتوبر 29:26

 اليونسكو  22/3/2017 في العالمي المياه يوم ندوة اقامة بمناسبة  شهادةمشاركة  .11

 التحالف الوطني لقوى االنتفاضة في العراق لجهوده المبذولة في خدمة العراق شهادة تقديرية  .12

لمشاركته في اعمال ملتقى العشرين لتبادل عروض تدريب طالب  شهادة مشاركة  .13
 الجامعات العربية

المجلس العربي لتدريب طالب الجامعات 
 العربية

 رئاسة جامعة ديالى لجهوده في هيئة تحرير مجلة ديالى للعلوم االنسانية شهادة تقديرية  .14

 االمانتان العامتان للعتبتين المقدستين لمشاركته الفاعلة في مهرجان ربيع الرسالة الثقافي التاسع شهادة تقديرية  .15

لجهود الكلية في الحصول على نسبة عالية في نشر لبحوث داخل  شهادة تقديرية  .16
 العراق على مستوى الجامعة

 رئاسة جامعة ديالى

 كلية التربية للعلوم االنسانية  لمشاركته في فعاليات المؤتمر العلمي الثامن للكلية شهادة تقدير  .17

ى مستوى الرياضة الجامعية لمشاركته في االنجازات الرياضية عل شهادة تقديرية  .18
 العراقية

 رئاسة جامعة ديالى

لمساهمته الفاعلة والمستمرة في المؤتمر العلمي السنوي االول في  شهادة تقديرية  .19
 ذي قار

 جامعة ذي قار كلية التربية للعلوم االنسانية

العلمي االنتاجي الخامس لكلية التربية للعلوم  لمعرضلحضورا شهادة تقديرية  .21
 الصرفة

 كلية التربية للعلوم الصرفة

 رئاسة جامعة ديالى لمشاركته في البرنامج التدريبي ) مبادئ االدارة الحديثة ( شهادة مشاركة  .21

 جامعة ديالى لمشاركته في المؤتمر الطبي االول لبحوث طلبة كلية الطب شهادة مشاركة  .22

لمشاركته في الندوة العلميةالثالثة لقسم الجغرافية ليوم المياه  مشاركةشهادة   .23
 العالمي 

 االنسانية للعلوم التربية كلية

لمشاركته في الندوة الدولية الموسومة ) فضاءات التفضيل الجمالي  تأييد مشاركة  .24
-18التلفزيونية والفنون المسرحية ( للمدة من  بين الدراما

19/3/2018 

 ديالى / كلية الفنون الجميلةجامعة 

-2لمشاركته في انجاح مؤتمر كلية الطب البيطري للمدة  شهادة مشاركة  .25
3/5/2018 

 جامعة ديالى / كلية الطب البيطري

تقديراً لتميزه العلمي واالداري وبمناسبة احتفال الدورة الحادية  شهادة تقديرية  .26
 2019-2018 والعشرون لطلبة المرحلة الرابعة للعام الدراسي

 كلية التربية للعلوم االنسانية

 



 المواد التي قام بتدريسها :

السنة  اسم المادة =
 الدراسية

 الكلية المراحل التي قام بتدريسها

 اللغة العربية- 1
 
 منظمات دولية-

2002 
2003 
2004 

 ) االولى , الثانية , الثالثة , الرابعة (
 

 )الثانية (

 كلية القانون ) ديالى (

 2005 فقه اللغة- 2
2006 

 كلية التربية االصمعي ) ديالى ( ) الرابعة (

 مكتبات البالغة, الصرف, النحو,- 3
 
 تيسير النحو-

2007 
 

 ( الرابعة,  الثالثة,  الثانية,  االولى) 
 

 دراسات عليا )ماجستير لغة(

 كلية العلوم االسالمية )جامعة كويا (

 اللغةالنحوية ,فقه  النحو, المدارس- 4
 
 تيسير النحو , االسلوبية-

2008 
 

 ) الثانية , الرابعة (
 

 دراسات عليا )ماجستير لغة , ادب (

 كلية اللغات )جامعة كويا (

 النحو ,مدارس نحوية ,فلسفة , مكتبات ,علم - 5
 اللغة (

 كلية اللغات )جامعة كويا ( قلعة دزة ( الرابعة,  الثالثة,  الثانية,  االولى)  2009

 فقه اللغة- 6
 
مصادر الدراسات اللغوية والنحوية) كورس -

 ( اول
 )كورس ثاني(قضايا انسانية معاصرة -
 
 
 
 اللسانيات النصية -

  ) الرابعة ( 2010
 
 

 ماجستير لغة 
 
 
 
 

 دكتوراه 

كلية التربية للعلوم االنسانية ) جامعة 
 ديالى(

مصادر الدراسات اللغوية والنحوية) كورس - 7
 اول (

 قضايا انسانية معاصرة )كورس ثاني(-
 
 
 
 اللسانيات النصية -
 

2011  
 

 ماجستير لغة ) وما زال (
 
 
 

 دكتوراه ) وما زال (

كلية التربية للعلوم االنسانية ) جامعة 
 ديالى(

 

 المهام واللجان المكلف بها :

 المهام :

 تاريخه رقم االمر الموضوع ت

 9/12/2019 46م و د/غ/ االنسانيةعميد كلية التربية للعلوم   .1

 جامعة ديالى / كلية التربية / وكالة عميد كلية التربية للعلوم االنسانية  .2
 للعلوم االنسانية

باالمر الوزاري 
في  4/189م.و 
24/2/2011 

 1/7/2020 1/380ق/ج/ رئيس لجنة عمداء كليات التربية للعلوم االنسانية في الجامعات العراقية  .3

االمر 589س رئيس لجنة عمداء كليات التربية في الجامعات العراقية   .4
 ق5813الوزاري

2118 

 14/4/2014 5911 ممثل جامعة ديالى في الملتقى العشرين لتبادل عروض تدريب طالب الجامعات العربية  .5

 11/7/2019 43 ممثل جمعية اللسانيين العراقيين في الجامعة والدوائر االخرى في المحافظة  .6

 2/9/2019 س1891 رئيس تحرير مجلة ديالى للبحوث االنسانية  .7

 رئيس وفد )لتوقيع رسالة تفاهم مع الجامعة االمريكية في السليمانية (  .8
 

3591 1/3/2018 



 26/7/2115 7/5/2561ق/ امر وزاري –في العراق مجلس اعتماد كليات التربية للتخصصات التربوية   نائب رئيس  .9

 3/6/2113 46 عضو مجلس كلية القانون )ممثل االساتذة في المجلس (   .11

 1/3/2111 2997 وما زال –رئيس مجلس كلية التربية للعلوم االنسانية  .11

 1/3/2111 4/189 وما زال –عضو مجلس جامعة ديالى  .12

 1/3/2011 455 ومازال رئيس مجلس ادارة صندوق التعليم العالي في كليتنا  .13

 4/4/2111 611 وما زال –رئيس مجلس ضمان الجودة واالعتماد في كليتنا   .14

 26/7/2111 1541 وما زال –رئيس الهيئة العليا للدفاع المدني في الكلية   .15

 15/8/2011 11796 عميد كلية التربية الرازي طيلة فترة اجازة عميد الكلية ) أ.د عباس عبود فرحان (  .16

 19/3/2112 891 وما زال –للدراسات العليا / كلية التربية للعلوم االنسانيةرئيس المجلس العلمي   .17

 3/3/2113 2973 عضو مركز التطوير والتعليم المستمر في الجامعة    .18

 5/9/2113 12776  2014-2013عضو مجلس ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي في الجامعة للعام   .19

 31/9/2113 14535 رئيس مجلس ادارة وحدة االبحاث المكانية في رئاسة الجامعة   .21

وما  رئيس مجلس ادارة المكتب االستشاري للترجمة واللغات في كلية التربية للعلوم االنسانية   .21
 زال

3255 4/12/2113 

 19/1/2114 550 رئيس هيئة تحرير جريدة االصمعي  .22

 21/1/2114 890 المكانية رئيس مجلس ادارة وحدة االبحاث  .23

 5/3/2114 923 وما زال –رئيس مجلس الكلية للدراسة المسائية   .24

 8/12/2114 16562 مياه الصرف الصحي في الجامعة حسب معايير االيزو تنقيةمشرف على مشروع منظومة   .25

 4/1/2015 72 رئيس مجلس كلية التربية للعلوم الصرفة  .26

 24/2/2115 3066 رئيس مجلس كلية التربية للعلوم االنسانية للدراسة المسائية     .27

/29/11 15827 2017-2016عضو مجلس ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي في الجامعة للعام   .28
2116 

   االشراف على مشروعي بنايات االقسام الداخلية  .29

   خبير علمي ولغوي في جامعتي ديالى وكويا  .31

 19/1/2017 1079 مجلس ادارة مركز التعليم المستمر في رئاسة جامعة ديالى عضو  .31

   امانة مجلس الجامعة (رئيس نقابة المعلمينعضو مجلس جامعة ديالى )و  .32

   عضو رابطة تدريسيي جامعة ديالى ومسؤول العالقات الخارجية واالعالم  .33

 11/10/2017 س5268 كلية التربية للعلوم االنسانية عميد كلية التربية للعلوم الصرفة اضافة لمهامه كعميد  .34

 26/12/2017 17960 2019-2018المشرف العام على دورتي الحاسوب واللغة االنكليزية   .35

   المشرف العام للنظام االلكتروني الدارة البحوث العلمية في الجامعة  .36

 20/12/2018 18772 رئيس الهيئة المشرفة على الدراسة المسائية في الكلية  .37

 

 اللجان :

 تاريخه رقم االمر موضوع اللجنة ت
 1/7/2020 1/380ق/ج/ رئيس لجنة عمداء كليات التربية للعلوم االنسانية في الجامعات العراقية  .1

 27/1/2020 7/5/76ق/ عضو في اللجنة الوزارية المتضمنة )المجلس الوطني العتماد كليات المجموعة التربوية (  .2

عضو في اللجنة الوزارية بشان كلية التربية المفتوحة ) لمتابعة عمل اللجان الفرعية وابداء   .3
الراي بالتقارير المرفوعة من اللجان الفرعية واتخاذ القرارات بشأنها مع طرح التوصيات 

 المناسبة في حال الحاجة لذلك ( 

326 27/1/2019 

بابل (( بشان –االنبار –ديالى  –معات )) بغداد رئيس اللجنة الفرعية ) اللجنة االولى (للجا  .4
كلية التربية المفتوحة ) لمتابعة عمل اللجان الفرعية وابداء الراي بالتقارير المرفوعة من 

 اللجان الفرعية واتخاذ القرارات بشأنها مع طرح التوصيات المناسبة في حال الحاجة لذلك ( 

326 27/1/2019 

لتحديث وتطوير مناهج الدراسية لعلوم اللغة العربية في الجامعات رئيس اللجنة الوزارية   .5
 العراقية

 3/4/2019 3/3150ب ت 

 5/12/2012 4/1/5707ق/ عضو في لجنة متابعة خطة تنفيذ تطوير التعليم في الدول العربية  .6



 اعتماد التخصصات التربوية  نائب رئيس مجلس   .7
 

 22/6/2015 7/5/2192ق/

 19/5/2019 7/5/1846ق/ عضو في اللجنة الوزارية  المكلفة بتنسيق العمل بين وزارة التعليم العالي ووزارة التربية   .8

الجامعات اللغة العربية في علوم اهج الموارد المعرفية لمن تطوير تحديث و رئيس لجنة  .9
 يةالعراق

 5/2/2114 4/1075أ  ب ت

 9/5/2017 7/5/1903ق/ لكليات المجموعة التربويةنائب رئيس مجلس تحسين جودة التعليم   .10

عضو في لجنة تتولى وضع ضوابط ومفاهيم تحد من ظاهرة االلحاد التي تؤشر في الجامعات   .11
 العراقية 

 1/8/2017 7/5/3039ق/

 4/10/2012 14868 عضو في لجنة متابعة تنفيذ خطة التطوير التعليم في الوطن العربي  .12

 11/4/2019 6298 2020-2019المركزية العليا لتطبيق نظام المقررات للعام الدراسي رئيس اللجنة   .13

14.     

رئيس لجنة لتفقد جاهزية االستعدادات واالستحضارات لالمتحانات االلكترونية وفق المنصات   .15
 االلكترونية

5850 16/6/2020 

 21/1/2114 887 رئيس لجنة االستحداثات المركزية في جامعة ديالى  .16
 29/2/2116 22/3357 (2030-2015رئيس لجنة )لحصر اجندة التنمية المستدامة من )  .17
رئيس لجنة لتقويم المقاييس النوعية والمؤشرات الكمية لضمان الجودة واالعتماد   .18

 2015-2014للجامعات العربية في كليتنا للعام 
22/5577 11/4/2116 

 12/6/2017 8644 العليا واعطاء التوصيف المناسب رئيس لجنة دراسة واقع حال الدرسات  .19

عضو لجنة متابعة تنفيذ مشروع وتطوير وتحديث الموارد المعرفية /مناهج اللغة العربية في   .20
 الجامعات العراقية

2409 14/6/2017 

 5/12/2114 712 عضو لجنة انضباط الطلبة في كلية القانون / الدراسات المسائية  .21
 23/5/2115 23 المعلمين في جامعة ديالىرئيس نقابة   .22
)محور الدراسات في قسم عضو في اللجنة الفرعية للجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي السادس للكلية   .23

 اللغة العربية(
 11/1/2111 س 6

 9/6/2111 1664 عضو لجنة تحديث المفردات الدراسية في قسم اللغة العربية  .24
 29/8/2111 2245 علوم القرآن والتربية االسالميةعضو في لجنة للقبول في قسم   .25
 24/8/2111 1693 وما زال –رئيس لجنة ادارة صندوق التعليم العالي في الكلية   .26
 13/9/2111 1853 رئيس لجنة اعداد الهياكل االدارية في كليتنا  .27
 9/3/2111 448 وما زال –رئيس اللجنة العليا المشرفة على سير التطبيقات التربوية في الكلية   .28
 10/3/2011 455 رئيس لجنة ادارة صندوق التعليم العالي  .29

 26/7/2011 1540 رئيس لجنة الهيئة العليا للدفاع المدني  .30

 23/11/2011 17034 رئيس لجنة التسكين في الجامعة  .31

 3/1/2112 42 رئيس لجنة للتحضير واالشراف على مهرجان الشعر الفصيح والشعبي  .32
 6/3/2012 683 العليا المشرفة على سير التطبيقات التربوية في كليتنارئيس اللجنة   .33

 23/4/2112 1298 2012-2011رئيس اللجنة المركزية لإلشراف على االمتحانات النهائية للعام   .34
 13/5/2112 7243 عضو في اللجنة المركزية لدراسة المشاريع االستراتيجية والمستقبلية للجامعة  .35
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قبول نشر/مجلة ديالى للبحوث االنسانية  الساللم الحجاجية مفهومها واقسامها  .22
 19/11/2019في  16957( 85العدد )

قبول نشر/مجلة ديالى للبحوث االنسانية  العوامل الحجاجية في كتب مجالس العلماء وأماليهم  .23
 19/11/2019في 16958( 84العدد )

 

 :والتقويم العلمي شراف على رسائل الماجستير اال



 العام الدراسي الكلية الجامعة عنوان الرسالة ت

 2112 كلية التربية للعلوم االنسانية ديالى ومشتقاتها في القران الكريم (لغفر)التوظيف الداللي  1

ه  285في كتاب المقتضب المبرد )ت  النظرية التوليدية التحويلية ومالمحها 2
) 

 2112 كلية التربية للعلوم االنسانية ديالى

التوحيدي  حيان البيالسبك معيارا")نصيا"( في كتاب االمتناع والمؤانسة  3
 ات النص(لسانيفي ضوء  دراسة  هـ(  411)ت 

 2114 كلية التربية للعلوم االنسانية ديالى

 2116 كلية التربية للعلوم االنسانية ديالى العراق )دراسة معجمية داللية مصورة (الفاظ انواع التمور في  4

المستنصرية  تقويم علمي بحوث ترقيات 5
 وبغداد

 اعوام مختلفة 

 2121 كلية التربية للعلوم االنسانية ديالى تنبيمالتكوين النحوي للخطاب الحجامي في شعر ال 6

 2121 كلية التربية للعلوم االنسانية ديالى هجرية625الترابط النصي في قصيدة البردة للبوصيري التوفي سنة  7

 2121 كلية التربية للعلوم االنسانية ديالى القصدية في شعر الجواهري 8

 2119 االنسانيةكلية التربية للعلوم  ديالى لسانيات الجملة في ضوء نظرية الحجاج قصيدة بانت سعاد مثاال 9

 اعوام مختلفة عدة كليات عدة جامعات تقويم عدد كبير من االطاريح والرسائل الجامعية 11

 

 االشراف على اطاريح الدكتوراه :

 العام الدراسي الكلية الجامعة عنوان الرسالة ت

 2112 كلية التربية للعلوم االنسانية ديالى دراسة نحوية –ظاهرة النقل في العربية  1

اثر كتب معاني القرآن واعرابه في )المحكم والمحيط االعظم( البن  2
 هـ ( 458سيده )ت 

 2114 التربية للعلوم االنسانية ديالى

 2115 كلية التربية للعلوم االنسانية ديالى االطالق في االحكام النحوية 3

 2116 كلية التربية للعلوم االنسانية ديالى القصدية في قصص القرآن الكريم 4

 2117 كلية التربية للعلوم االنسانية ديالى الحجاج في كتب مجالس العلماء واماليهم 5

 2119   ه( 688التفكير اللساني عند ابن ابي الربيع االندلسي )ت: 6

 2119 كلية التربية للعلوم االنسانية ديالى حسن الملخ وجهوده اللغوية 7

 

 مناقشات رسائل الماجستير :

 العام الدراسي رئيس/عضو/ مناقش الكلية الجامعة الرسالةعنوان  ت

 2117 عضوا   اللغات كويا السرد في روايات طه حسين دراسة اسلوبية  .1

 2118 عضوا   اللغات كويا التقابل الداللي في اسلوب الشرط في صحيح البخاري  .2

 -صالح الدين  دراسة لغوية في كتاب الكامل للمبرد  .3
 اربيل

 2119 عضوا   اللغات

التوظيف الداللي لمنظومة سبح في القران الكريم في   .4
 ضوء المستويات اللغوية

 -صالح الدين 
 اربيل

 2119 عضوا   اللغات

هشام ت  البناثر مصنفات ابن مالك في كتاب المغني   .5
 هـ 672

 2111 عضوا   التربية للعلوم االنسانية ديالى

 2111 عضوا   كلية اللغات السليمانية الدرس اللغوي عند سعيد النورسي  .6

 2112 عضوا   كلية التربية تكريت كتاب التدوين والقران دراسة تحليلية  .7

 2112 رئيسا   التربية للعلوم االنسانية ديالى الفاظ الحب والبغض في القران الكريم دراسة داللية  .8

 2112 رئيسا   التربية للعلوم االنسانية ديالىالعلة النحوية في اعراب القراءات السبع وعللها البن   .9



 هـ371الهمذاني ت  خالويه

 2112 رئبسا   كليةالتربيةللعلوماالنسانية ديالى (ه   555المباحث اللغوية عند بيان الحق النيسابوري )ت  .11

قضايا النحو في سورة يوسف في كتب التفسير حتى نهاية   .11
 القرن السابع الهجري

 2114 رئيسا   للعلوم االنسانيةكلية التربية  ديالى

الترابط النصي في الحديث النبوي الشريف كتاب رياض   .12
 هــ( مثاال 676الصالحين للنووي )ت 

 2115 رئيسا   كلية التربية للعلوم االنسانية ديالى

 2115 رئيسا   كلية التربية للعلوم االنسانية ديالى الجهود النحوية للدكتور محمود احمد نحلة(  .13

لسانيات النص القرآني في الدراسة الجامعية العراقية حتى   .14
 دراسة تحليلية 2114عام 

 2116 رئيسا   كلية التربية للعلوم االنسانية ديالى

مالمح تحليل الخطاب في مختار تذكرة ابي علي الفارس   .15
 وتهذيبها البن جني

 2116 رئيسا   كلية االداب ذي قار

القران واعرابه للفراء البحث المعجمي في كتب معاني   .16
 واالخفش والزجاج

 2117 رئيسا   كلية التربية للعلوم االنسانية ديالى

 2117 رئيسا   كلية التربية للعلوم االنسانية المثنى االتساق النصي في خطب واقعة الجمل ورسائلها  .17

الفاظ انواع التمور في العراق دراسة داللية معجمية   .18
 مصورة

 2117 عضوا   كليةالتربيةللعلوماالنسانية ديالى

 2118 رئيسا   كلية التربية للعلوم االنسانية ديالى شروح شواهد المفصل دراسة موازنة  .19

 

 مناقشة  أطاريح الدكتوراه :

رئيس/عضو/  الكلية  الجامعة  الموضوع ت
 مناقش

العام 
 الدراسي

 2113 عضوا   ابن رشد –التربية  بغداد )القرآنيالصفة النحوية واثرها في الحكم على النص ) 1
 2113 عضوا   اللغات كويا القران الكريم دراسة صرفية داللية الفاظ الخوف في 2
 2113 عضوا   التربية للعلوم االنسانية ديالى 2113وجهوده بالعربية  ))حسام سعيد النعيمي 3
كلية التربية للعلوم  ديالى االضطراب النحوي عند النحويين )دراسة وصفية تحليلية( 4

 االنسانية
 2116 عضوا  

رواية ) مدن الملح ( لعبد الرحمن منيف دراسة في ضوء  5
 لسانيات النص 

 2118 عضوا   كليةالتربيةللعلوماالنسانية ديالى

 2118 عضوا  مشرفا  و كليةالتربيةللعلوماالنسانية ديالى القصدية في القران الكريم 6
كلية التربية للعلوم  ديالى ه( 688ابن ابي ربيعة )ت:التفكير اللساني عند  7

 االنسانية
 2119 مشرفا  وعضوا  

 

 لشكـــر والتقـديــــر :ا

 العدد والتاريخ المانح للشكر والتقدير السبب ت

 8/9/2002في  4766 رئيس الجامعة لنقله الى كلية القانون وجهوده المتميزة في العمل  .1

 27/5/2113في  41 عمادة كلية القانون ممتلكات الكليةلجهوده في المحافظة على   .2

لجهوده في مراقبة امتحانات الدراسات العليا رئاسة الجامعة   .3
 2114/8/21في  39951

 21/8/2114في  39951 الجامعة يسرئ

 15/12/2114في  2688 كلية القانون /جامعة ديالى شكر وتقدير لتعاونه مع العمادة في انجاح المسيرة العلمية  .4

 24/5/2115في  741 عمادة كلية القانون للجهود المبذولة  .5

 11/5/2115في  2759 الجامعة يسرئ للجهود المبذولة في اقامة ندوة الحوار االكاديمي  .6

 11/5/2117في  7/29/2264 جامعة كويا لجهوده المبذولة في المهام المكلف بها  .7

 28/4/2111س في 115 عمادة كلية التربية االصمعي للكليةلجهوده في المؤتمر العلمي السادس   .8



 18/7/2111في  11681 الجامعة يسرئ للجهود المبذولة بمناسبة انتهاء العام الدراسي  .9

 8/6/2111في  8655 الجامعة ئيسر للجهود المبذولة في اداء االعمال الموكلة  اليه  .11

 7/3/2111في  6186ش ت / الكوفةرئيس جامعة  تهنئة لمناسبة تسنمه منصب العميد  .11

 2/4/2112في  4933 رئيس الجامعة شكر وتقدي لجهوده المبذولة في اداء عمله في لجنة التعينات  .12

 14/6/2112في  9199 الجامعة يسرئ للجهود المبذولة  .13

االمانة العامة )االنتفاضة  للجهود المبذولة في المهام المكلف بها  .14
 الشعبانية(

 26/12/2112في  171

 31/7/2112في  11312 الجامعة يسرئ لجهوده في اللجنة العلمية التحضيرية بالمؤتمر العلمي  .15

وزارة التعليم العالي والبحث  شكر على اهداء نسخة من مجلة ديالى للبحوث االنسانية  .16
 مستشار الوزير / العلمي

 9/5/2112في  511م/

 18/8/2113في  11811 الجامعة يسرئ شكر على التهنئة رئاسة الجامعة  .17

للشؤون  مساعد رئيس الجامعة شكر على اهداء نسخة من الدليل التعريفي لكليتنا  .18
 االدارية

في  11797د/1م1م
22/7/2113 

 17/7/2113في  2297 عمادة كلية التربية االساسية شكر على اهداء نسخة من الدليل التعريفي لكليتنا  .19

 19/5/2113في  7482 الجامعة يسرئ الجامعةللجهود المبذولة في مجلس   .21

 31/5/2113في  8337 الجامعة يسرئ للجهود المبذولة في يوم العلم  .21

 23/6/2113في  9526 الجامعة يسرئ للجهود المبذولة في اللجان االمتحانية  .22

 6/8/2113في  11442 الجامعة يسرئ الجهود المبذولة في اللجان  االمتحانية  .23

 23/12/2113في  19511 الجامعة يسرئ المبذولة وتميزه في اداء االعمال الموكلة اليهجهوده   .24

 14/1/2114في  14/34م ير التعليم العالي والبحث العلميوز للجهود المبذولة  .25

في  4/1258ب ت أ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شكر وتقدير الحراز مجلة ديالى المراكز المتقدمة  .26
12/2/2114 

في مجلة ديالى للبحوث  59/61شكر على اهداء العدد   .27
 االنسانية

 14/4/2114في  1129 عمادة كلية التربية االساسية

 21/4/2114في  1577 الجامعة يسرئ للجهود المبذولة رئاسة الجامعة  .28

للمشاركة الفعالة في الملتقى العشرين لتبادل عروض تدريب   .29
 طلبة الجامعات العربية

 3/6/2114في 8212د/1ش الجامعة يسرئ

 12/6/2114في 115م/ جامعة الكوفة /كلية االداب من مجلة ديالى للبحوث االنسانية 59إلهدائه  العدد   .31

 2/7/2114في  9538 رئيس الجامعة لجهوده المبذولة في هيئتي التحرير واالستشارية لمجلة ديالى  .31

 13/7/2014/م في 791 بغداد /كلية العلوم االسالمية جامعة إلهدائه مجلة ديالى للبحوث االنسانية  .32

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /  2114-2113لجهوده في االمتحانات النهائية للعام الدراسي   .33
 وزير التعليم العالي

في  4/15715ق/
21/8/2014 

 7/8/2014في  41م ع ب / الجامعة العراقية / كلية االداب من مجلة ديالى للبحوث االنسانية 59إلهدائه  العدد   .34

 3/9/2014في  11654 رئيس الجامعة لجهوده في اللجان االمتحانية  .35

 26/8/2014في  14447 قيادة شرطة محافظة ديالى لجهوده بزيارة القوات االمنية في جبهات القتال  .36

 2/10/2014في  13386 رئيس جامعة لتهنئة بمناسبة عيد االضحى المبارك  .37

 14/10/2014في  1916 دائرة صحة ديالى / المدير العام لتهنئة بمناسبة عيد االضحى المبارك  .38

 28/10/2014في  14277 رئيس جامعة لجهوده في مؤتمر الغدير السنوي في محافظة النجف  .39

 30/10/2014في  869ر/0م رئيس مجلس النواب لجهوده المبذولة في اداء االعمال الموكلة اليه  .41

 8/12/2014س في  5981 رئيس جامعة ( من مجلة ديالى للبحوث االنسانية61,62إلهدائه العددين )  .41

لجهوده في اقامة الندوة العلمية ) نظم المعلومات ودورها في   .42
 التصميم االساسي للمدن(

مساعد رئيس الجامعة للشؤون 
 العلمية

 18/12/2014في  17082

 22/12/2014في  17258 رئيس جامعة اجراء االمتحان االلكترونيلجهوده المبذولة في   .43



 25/3/2114في  4815 رئيس الجامعة شكر وتقدير لجهوده المبذولة في االعمال الموكلة اليه  .44

 19/2/2015في  413 كلية الطب البيطري لتهنئة عميد الكلية بمناسبة تسنمه مهام العمادة  .45

 22/2/2015في  12 كلية العلوم الصرفة تسنمه مهام العمادةلتهنئة عميد الكلية بمناسبة   .46

 22/2/2015في  556 كلية التربية االساسية لتهنئة عميد الكلية بمناسبة تسنمه مهام العمادة  .47

 24/2/2015في  256 كلية التربية للبنات لتهنئة عميد الكلية  .48

 5/3/2015في  78ط/0أ0م الطفولة واالمومةمركز ابحاث  إلهدائه نسخة من الدليل التعريفي للكلية  .49

 5/3/2015في  23 كلية التربية للعلوم الصرفة إلهدائه نسخة من الدليل التعريفي للكلية  .51

 5/3/20154في 682 كلية التربية االساسية إلهدائه نسخة من الدليل التعريفي للكلية  .51

 8/3/2015في  321 للبناتكلية التربية  إلهدائه نسخة من الدليل التعريفي للكلية  .52

 8/3/2015في  793 كلية العلوم إلهدائه نسخة من الدليل التعريفي للكلية  .53

 10/3/2015في  381 كلية العلوم االسالمية إلهدائه نسخة من الدليل التعريفي للكلية  .54

مساعد رئيس الجامعة للشؤون  إلهدائه نسخة من الدليل التعريفي للكلية  .55
 االدارية

 

مجلس النواب / االمانة العامة /  لجهوده في اقامة ندوة علمية بمناسبة اليوم العالمي للمياه  .56
 لجنة الزراعة والمياه واالهوار

 24/3/2015في  95ز/0ل

رئيس جهاز االشراف والتقويم/  من مجلة ديالى 62,63إلهدائه نسخة من العددين   .57
 وزارة التعليم

 31/3/2015في  893م/0ج

 12/5/2015في  7/15/182 رئاسة جامعة تكريت ي تسخير امكانيات قبول استضافة الطلبة النازحينلجهوده ف  .58

 28/6/2015في  9797 رئيس جامعة لجهوده في المؤتمر العلمي الثامن للكلية  .59

النتخابه امينا عاما لمجلس االعتماد االكاديمي لكليات التربية   .61
 للتخصصات التربوية

 30/6/2015في  250 كلية الهندسة

مساعد رئيس الجامعة للشؤون  لتهنئة المساعد لحصولها على لقب االستاذية  .61
 العلمية

 1/9/2015في  12197

من مجلة ديالى للبحوث  64,65إلهدائه نسخة من العددين   .62
 االنسانية

 8/9/2015في  12618 رئيس جامعة

الجامعة للشؤون  مساعد رئيس لجهوده المبذولة في المشاركة للتدريب على السالح  .63
 االدارية

 21/9/2015في  13348

نقابة المعلمين العراقيين المركز  لجهوده وتعاونه مع نقابة المعلمين العراقيين فرع ديالى  .64
 العام

 5/10/2015في  862

 22/12/2015في  6336 جامعة واسط كلية التربية إلهدائه نسخة من مجلة ديالى للبحوث االنسانية  .65

في  0/106ع0م كلية القانون والعلوم السياسية العميد لحصوله على لقب االستاذيةلتهنئة   .66
21/12/2015 

شكروتقدير لمشاركته في اعمال المؤتمر العلمي الخامس )لمركز   .67
 التخصصات بين الحوزة والجامعة(

 22/9/2115في 124 مركز الدراسات التخصصية

 24/5/2116في 7413 رئيس الجامعة مشكر وتقدير لجهوده المبذولة في مجال االعال  .68

مساعد رئيس الجامعة للشؤون  شكر وتقدير لجهوده في اداء االعمال الموكلة اليه  .69
 االدارية

 23/8/2116في  11291

 11/5/2116في544 كلية التربية للبنات بملبغ مالي لكلية التربية للبنات شكروتقديرلتبرعه  .71

من مجلة ديالى للبحوث 68العددشكر على اهداء إلهدائه نسخة من   .71
 االنسانية

 25/4/2116في 6118 مساعد رئيس الجامعة للشوؤن العلمية

 7/4/2116في 1571 كلية التربية االساسية شكر على اهداء إلهدائه نسخة من كتاب )كشافات الدراسات العليا(  .72

 6/4/2116في 5199 رئيس الجامعة شكر وتقدير لجهوده في اداء االعمال الموكلة اليه  .73

 17/1/2016في  764 رئيس جامعة لجهوده في اداء االعمال الموكلة اليه  .74

لمشاركته الفاعلة في اعمال اجتماع لجنة العمداء المقامة في   .75
 كليتنا

جامعة كربالء/ كلية التربية للعلوم 
 االنسانية

27/1/2016 



لتعاونه المثمر والمتميز مع فريق العمل الخاص والقاءه   .76
 محاضرات في االمن الوقائي والتحصين االمني

 18/2/2016في  5084 مدير شرطة محافظة ديالى

 10/3/2016في  3721 رئيس جامعة لجهوده في اداء االعمال الموكلة اليه  .77

 8/12/2116في  16438 رئيس جامعة لجهوده في اداء االعمال الموكلة اليه .78

في  33/3/2/54113 مدير التربية في انجاح ورش العمل ةلجهوده الالمحدود .79
12/12/2116 

في  33/3/2/54613 مدير التربية العمل ورش انجاح في ةلالمحدود ا لجهوده .81
14/12/2116 

 18/12/2116في  16961 رئيس جامعة اليه الموكلة االعمال اداء في لجهوده .81

 23/8/2116في  716 نقابة المعلمين العراقيين التربويةشكر وتقدير لجهوده في انجاح العملية  .82

لجهوده المبذولة والمتميزة في العمل على مشروع تطوير وتحديث  .83
 الموارد المنهجية

 6/12/2116في 3/8145ب ت وزير التعليم

مساعد رئيس الجامعة للشؤون  شكر وتقدير لجهوده المبذولة في اداء االعمال الموكلة اليه .84
 االدارية

 21/1/2116/ في 1183

شكر وتقدير لجهوده المبذولة في الندوة العلمية في يوم المياه  .85
 العالمي

 27/3/2116في  95ل ز/ مجلس النواب / رئيس لجنة المياه

 للشؤون الجامعة رئيس مساعد شكر وتقدير لجهوده المبذولة في اداء االعمال الموكلة اليه .86
 االدارية

 23/8/2116في  11291

 8/9/2116في 12182 رئيس جامعة لجهوده المبذولة في لجنة تبرعات الحشد الشعبي .87

 5/2/2117في 6/4/3892ق مدير الشرطة لتعاونه المستمر والمتميز في مديرية شرطة محافظة ديالى .88

لمكتبة  ةشكر وامتنان لجهوده في التنظيم الرائق والخدمة التميزي .89
 كليتنا

 6/3/2117في 211 المطبعة المركزية

 27/3/2117في19/1746 محافظ ديالى لجهوده المبذولة وحرصه الشديد في اداء االعمال الموكلة اليه .91

 2/4/2117في/1198 ة العلوميكل شكر لتهنئة العميد على لقب األستاذية .91

 11/4/2117في 949 الطبكلية  شكر وتقدير لجهوده المبذولة بدعمه المالي لكلية الطب .92

 1/3/2117في  3339 رئيس الجامعة شكر وتقدير لجهوده في اداء االعمال الموكلة الية .93

 4/4/2117في  6285 محافظ ديالى شكر وتقدير لجهوده المبذولة في اداء االعمال الموكلة اليه .94

 24/4/2117في  288 التربية للبناتكلية  شكر وتقدير لتبرعه بمبلغ مالي لكلية التربية للبنات .95

 4/2117/ 19في  13/3124 محافظة ديالى ةشكر وتقدير لجهوده المبذولة وسعيه الدائم لنهوض بالمسير .96

 15/5/2117في  7114 رئيس الجامعة شكر وتقدير لجهوده المبذولة في ندوة يوم المياه العالمي .97

 25/5/2117في  171ل . ز / مجلس النواب / رئيس لجنة المياه يوم المياه العالمي شكر وتقدير للجهود المبذولة في ندوة .98

 11/9/2117في 811 جامعة ديالى / كلية التربية للبنات شكر على تهنئة .99

 14/9/2117في  12353 رئيس الجامعة شكر وتقدير لجهوده المبذولة في اداء االعمال الموكلة اليه .111

 16/11/2117في  21516 محافظ ديالى لجهوده في االعمال المكلف بهاشكر وتقدير  .111

 29/11/2117في  16738 رئيس الجامعة شكر وتقدير لجهوده المبذولة في لجنة االستحداثات المركزية .112

 28/12/2117في  3171 كلية الطب البيطري شكر وتقدير لتعاونه المستمر مع الكلية .113

 22/11/2117في  21157 محافظ ديالى وده المبذولة في انجاز االعمال المكلف بهاشكر وتقدير لجه .114

شكر وتقدير لجهوده المبذولة لتكليفه الدارة كلية التربية للعلوم  .115
 الصرفة بالوكالة

 26/3/2118في  4749 رئيس الجامعة

 12/2/2118في  712م.ر/ مجلس النواب العراقي شكر وتقدير لجهوده المبذولة في أداء واجباته بكل تفاني واخالص .116

 28/1/2118في  1611 رئيس الجامعة شكر وتقدير لجهوده في اللجان االمتحانية .117

شكر وتقدير لجهوده في دراسة الشارة الخشبية الخامسة الجوالة  .118
 المقامة في الجامعة

 7/3/2118في  3841 رئيس الجامعة

 11/3/2118في  396 كلية التربية المقداد بمبلغ مالي للكليةشكر وتقدير لتبرعه  .119

 6/3/2118في  748جامعة المثنى كلية التربية للعلوم  شكر على اهداء .111



 االنسانية

لتعاونه المستمر في انجاح المؤتمر  شكر وتقدير .111
 العلمي الدولي االول للعلوم الرياضية

 22/4/2118في  1178

 8/8/2118في  11461 رئيس الجامعة لجهوده المبذولة في اداء االعمال الموكلة اليهشكر وتقدير  .112

 2/9/2118في  93 كلية الفنون الجميلة شكر على تهنئة بمناسبة عيد االضحى المبارك .113

 7/8/2118في 18351 وزارة الموارد المائية شكر وتقدير لجهوده المبذولة في اداء عمله المهني 114

 28/8/2118في  1185 كلية التربية المقداد شكر على تهنئة 115

-2116شكر وتقدير لجهوده المبذولة في اداء االمتحان التنافسي  116
2117 

 11/9/2118في  12753 رئيس الجامعة

 24/9/2118في  2919ج ع/ق  وزير التعليم العالي والبحث العلمي شكر وتقدير لجهوده المبذولة في انجاز المهام الموكلة اليه 117

 18/11/2118في  1898 كلية االدارة واالقتصاد شكر وتقدير الهدائه نسخة من دليل الترقيات العلمية 118

 22/11/2118في  17133 رئيس الجامعة شكر على اهداء الهدائه نسخة من دليل الترقيات العلمية 119

 22/11/2118في  131 كلية الفنون الجميلة  نسخة من دليل الترقيات العلمية شكر على اهداء الهدائه 121

 22/11/2118في  3622 كلية العلوم شكر على اهداء الهدائه نسخة من دليل الترقيات العلمية 121

 23/12/2118في  2494 كلية العلوم االسالمية شكر وتقدير للجهود المبذولة والمتميزة 122

بمناسبة تسنم منصب لجنة عمداء كليات التربية للتخصصات تهنئة  123
 التربوية في الجامعات العراقية

 27/12/2118في  154 كلية الفنون الجميلة

 بدون صادر المديرية العامة لتربية ديالى شكر وتقدير القامته دورات تدريبية خاصة بمدرسي وزارة التربية 124

 بدون صادر رئيس الجامعة شكر وتقدير لجهوده المبذولة .125

 بدون صادر رئيس جامعة لتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك .126

 بدون صادر دائرة صحة ديالى / المدير العام لتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك .127

128 
1 

 1/2019/ 30في  1787 رئيس جامعة ديالى  تثمين جهود لسعيه بمد جسور التعاون العلمي بين الجامعات 

شكر وتقدير لجهوده المبذولة في متابعة وتنفيذ البرنامج  129
 الحكومي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 20/2/2019في  3020 رئيس جامعة ديالى

في  4/6/10170ق/ وزير التعليم العالي والبحث العلمي تهنئة لترقيته الى مرتبة االستاذية 131
14/5/2019 

نائب رئيس لجنة التعليم العالي /  شكر وتقدير للجهد االستثنائي المبذول  131
 مجلس النواب

 13/6/2019في  204

اللجنة المركزية لمشروع الصدر  شكر وتقدير لجهوده المبذولة في زرع االبداع 132
 التعليمي

----- 

شكر وتقدير لجهوده المبذولة في اداء االعمال الموكلة اليكم  133
 في اللجان االمتحانية

 10/6/2019في  9848 رئيس الجامعة

 23/6/2019في  10683 رئيس الجامعة شكر وتقدير لجهوده المبذولة في اداء االعمال الموكلة اليه 134

شكر وتقدير لجهوده المبذولة في اللجنة الوزارية الخاصة  135
 بتطوير وتحديث المناهج الدراسية لعلوم اللغة العربية 

في  15032ش ت / رئيس جامعة الكوفة
19/6/2019 

 21/7/2019في  420 مدير قسم المطبعة المركزية شكر وامتنان اللتفاتة الكريمة  136

 11/7/2019في  412 مدير قسم المطبعة المركزية الكريمةشكر وعرفان اللتفاتة  137

تهنئة بمناسبة تكليفه رئيس تحرير مجلة ديالى للبحوث  138
 االنسانية

مساعد رئيس الجامعة للشؤون 
 العلمية

 15/7/2019في  11962

 21/8/2019في  13769 رئيس الجامعة تثمينا  لجهوده منحه االستاذ االول على قسم اللغة العربية 139

شكر وتقدير لجهوده المبذولة في اعداد معايير االعتماد  141
 االكاديمي 

 4/6/2656ق/ وزير التعليم العالي والبحث العلمي

 9/6/2020في 5751 رئيس الجامعة شكر وتقدير 141

 7/2020 / 20في 6513 رئيس الجامعة شكر وتقدير 142



والبحث  وكيل زارة التعليم العالي شكر وتقدير 143
 العلمي للشؤون البحث العلمي

 31/8/2020في 3/3558
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 الخفاجينصيف جاسم محمد 

 

 

 


