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 بسم اهلل الرمحن الرحيم       
     احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيد املرسلني سيدنا حممد األمني وعلى آله

     الطيبني الطاهرين وصحبه املنتجبني .
أما بعد :

فكلية الرتبية للعلوم اإلنسانية مؤسسة علمية أكادميية تربوية معنية بإعداد تربويني مؤمنني 
ة علـــى  باهلل  وحـــــب الـــوطن وبذل ما بوسعهم لرتبية األجيال يف املدارس الثانوية تربية مبنيـــ
قيم أصيلة متميزة  واعراف سامية عالية تضمن بناء شبابنا بناءاً صحيحاً قومياً، وهلذه الكلية 
رسالة اجتماعية تتمثل يف تأثريها يف اجملتمع من خالل تطبيق األحباث العلمية التطبيقية 
فهذه  واخلدمية  والبيئية  االقت٢صادية  املشكالت  ومعاجلة  االجتماعي  الواقع  على  والنظرية 
املؤسسة العلمية مرآة للمجتمع توظف كل طاقاهتا وإمكاناهتا من أجل النهوض والرقي بالواقع 
اجملتمعي. وهي مؤهلة للوصول إىل مصاف املؤسسات الرتبوية العلمية يف البلدان املتقدمة ملا 
متتلكه من كوادر علمية حتمل ألقابا علمية متقدمة يف أقسامها العلمية كافة ( اللغة العربية 
،اللغة اإلنكليزية ، التاريخ، اجلغرافية، العلوم الرتبوية والنفسية)، وهذا ليس بغريب على الكلية 
األم يف جامعة دياىل اليت أسست يف عام (١٩٩٤- ١٩٩٥)  واصبحت يف مقدمة املؤسسات العلمية 

مبا  قدمته من اجنازات  ابرزها احلصول  على املرتبة االوىل على كليات الرتبية  االنسانية
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يف التصنيف الوطين جلودة اجلامعات العراقية لسنتني متتاليتني  فضال عن حصوهلا  على 
املتواصل   النجاح  العلمية والرياضية  وهذا  املراكز االوىل يف اغلب نشاطات  كليات اجلامعة 
واملستمر مل يأت من فراغ بل هو نتيجة  ختطيط دقيق وتكاتف منتسبيها من اداريني  وتدريسيني  
والتقدم وحبمد اهلل حتقق  ذلك وهذا حيملنا  والتفوق  وموظفني  وفق حتقيق االجنازات  
مسؤولية احلفاظ على ما حتقق وتسجيل جناحات  اخرى على املستوى العاملي يف التصنيفات 

املتقدمة .
                                          

                                               األستاذ الدكتور  
                                            نصيف جاسم حممد اخلفاجي
                                           عميـــــــــد الكليـــــــــة        
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نشـــأة الكليـــــة:

           أٌسست كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية يف العام الدراسي (١٩٩٤- ١٩٩٥) واستقبلت الوجبة  
االوىل من طلبتها يف العام الدراسي نفسه وكانت يف ضمن تشكيلة اجلامعة املستنصرية ،وكانت 
تضم األقسام اآلتية: (اللغة العربية ، واللغة االنكليزية ، والتاريخ). و يف عام (١٩٩٦-١٩٩٧) مت 
استحداث (قسم اجلغرافية، وقسم  الرتبية الرياضية) الذي كان نواة لكلية الرتبية الرياضية 
اليت أسست يف العام الدراسي:(١٩٩٧-١٩٩٨) ويف العام الدراسي( ١٩٩٧-١٩٩٨) مت استحداث (قسم 
استحداث  ١٩٩٩-٢٠٠٠) مت  الدراسي(  العام  احلياة).ويف  علوم  والنفسية،وقسم  الرتبوية  العلوم 
الدراسي(٢٠٠٢-٢٠٠٣)  العام  يف  أسست  اليت  القانون  لكلية  نواة  كان  الذي  القانون)  (قسم 
العام  يف  و  الكيمياء)  احلاسبات,وقسم  (قسم  استحداث  مت  الدراسي(٢٠٠٢-٢٠٠٣)  العام  ويف 
الدراسي ( ٢٠٠٦-٢٠٠٧) مت استحداث (شعبة ضمان اجلودة و األداء اجلامعي) ويف العام الدراس
. اإلسالمية)  والرتبية  القرآن  علوم  (قسم  استحداث  مت   ٢٠٠٨-٢٠٠٩  

    واستحدثت الدراسة املسائية يف الكلية يف العام الدراسي (١٩٩٦- ١٩٩٧) يف (قسم اللغة العربية)  
ويف العام الدراسي (١٩٩٧-١٩٩٨) استحدثت يف قسمي (اللغة اإلنكليزية ، اجلغرافية) ويف عام 
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(١٩٩٨-١٩٩٩) مت استحداث الدراسة املسائية يف قسمي (التاريخ، علوم احلياة) ويف عام (٢٠٠٣-٢٠٠٤) 
مت استحداث الدراسة املسائية يف (قسم احلاسبات) ويف العام الدراسي(٢٠٠٨-٢٠٠٩)مت استحداث 
الدراسة املسائية يف قسم(العلوم الرتبوية والنفسية) فضال عن استحداث شعب ووحدات إدارية ضمتها 
الكلية منها: وحدة طرائق التدريس والتأهيل اجلامعي مت استحداثها يف العام الدراسي (٢٠٠٠-٢٠٠١) .
واستحدثت (وحدة اإلرشاد الرتبوي) يف العام الدراسي (٢٠٠٨- ٢٠٠٩) ويف العام الدراسي (٢٠٠٧-

الكلية إىل كليتني : األوىل تضم األقسام  ٢٠٠٨) صدر قرار من جملس جامعة دياىل بشطر 
العلمية وهي كلية الرتبية (الرازي) والثانية تضم األقسام اإلنسانية وهي كلية الرتبية( األصمعي).
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العام الدراسي   استقبلت الكلية الوجبة األوىل لطلبة الدراسات العليا(املاجستري) يف 
( ٢٠٠٠-٢٠٠١) يف أقسام (اللغة العربية، والتاريخ، واجلغرافية) ويف العام الدراسي (٢٠٠٢-٢٠٠٣) 
يف قسمي ( اللغة اإلنكليزية، والعلوم الرتبوية والنفسية) يف حني استقبلت الوجبة األوىل من 
طلبة (الدكتوراه)  يف العام الدراسي ( ٢٠١٠-  ٢٠١١) يف قسمي ( اللغة العربية ،واجلغرافية).

ما  ا ( نية إلنسا ا ث  ىلللبحو يا د جملة  هي(  حمكمة  ية  ر و د جملة  لكلية  ا ر تصد و
. م ألقسا ا مجيع  يف  ي  لسنو ا سي  ا ر لد ا م  لنظا ا لكلية  ا فتعتمد  سة  ا ر لد ا م  نظا
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الدرجات العلمية اليت متنحها الكلية:-
١- البكالوريوس: يف التخصصات اخلمسة اليت تضمها الكلية وهي  

( اللغة العربية ، واللغة اإلنكليزية ،والتاريخ، واجلغرافية، و العلوم الرتبوية والنفسية) 
٢- املاجستري: يف التخصصات( اللغة العربية, اللغة اال انكليزية اجلغرافية , التاريخ 

 , العلوم الرتبوية والنفسية).
٣- الدكتوراه: يف التخصصات ( اللغة العربية,اجلغرافية،التاريخ, العلوم النفسية والرتبوية ).
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رؤيــــة الكليــة
برامج مؤسساهتا  أن رقي اجملتمعات وتطورها يتم من خالل  املعروف            من 
اجملاالت.                       خمتلف  يف  اجملتمعات  تلك  سياسة  رسم  خالل  من  ذلك  ويتحقق  العلمية، 
الكلية  أثر  تفعيل  يف  رؤيتها  حتقيق  إىل  اإلنسانية  للعلوم  الرتبية  كلية  وتسعى  
وثقافية  علمية  برامج  وضع  خالل  من  وتطوره  اجملتمع  رقي  يف  مجيعاً  مبفاصلها 
املؤسسات. تلك  اليه  تعود  ومرجعاً   كافة  اجملتمع  ملؤسسات  عمل  دليل  تكون  وتنموية 

الواجبات  لتويل  يؤهلهم  مبا  لطلبتها  العلمية  اخلربات  تقديم  إىل  الكلية  وتسعى   
مبا  العريقة  العاملية  اجلامعات  يف  املستخدمة  التقنيات  وباعتماد  إليهم  املوكلة 
. املتطورة  العامل  بلدان  يف  مثيالهتا  مصاف  إىل  ترقى  اجملتمع  مؤسسات  جيعل 
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           تتجسد رسالة كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية  يف ختريج مدرس متخصص 
املنافسة  على  قادراً  يكون  التعليم   جمال  يف  كافة  احلديثة  بالتقنيات  مزود  نوعي 
يف  املتخرجني  من  املتميزين  احتضان  وعلى  الرتبية  وزارة  وخاصة  العمل  سوق  يف 
االختصاص العام من خالل اكماهلم  الدراسات العليا (املاجستري والدكتوراه ) والقيام 
تأهيل  عن   فضال املشكالت   وحل  اجملتمع  رقي  يف  تسهم  اليت  العلمية  باألحباث 
بالطاقات  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  لرفد  العليا  الدراسات  يف  املتخرجني 
العراقية. اجلامعات  يف  الدقيق  االختصاص  ذوي  إىل  احلاجة  لسد  علمياً  املتقدمة 

رسالــــة الكليــــة
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أهــداف الكليـــة
١- إعداد مالكات علمية من محلة شهادة البكالوريوس يقع على عاتقها قيادة العملية 

الرتبوية يف اجملتمع .
٢- إعداد املتخصصني يف استخدام التقنيات الرتبوية احلديثة

والدكتوراه) ترفد هبا  (املاجستري  كوادر علمية متخصصة من محلة شهادتي  إعداد   -٣
اجلامعات العراقية ومؤسسات البحث العلمي يف اجملتمع. 

٤- إجراء الدراسات والبحوث التنظريية والتطبيقية وإقامة الندوات واملؤمترات العلمية 
اليت تسهم يف تقدم اجملتمع .

٥- غرس روح النزعة العلمية لدى الطلبة يف معاجلة الصعوبات اليت تواجههم وتزويدهم 
باملهارات اليت تساعدهم على حتقيقها . 

٦- تنمية روح االبتكار واإلبداع واالستثمار األمثل لطاقات الطلبة وتعويد الطالب على 
النتاج العلمي البناء .

٧- ترسيخ اإلميان باملثل العليا والقيم الروحية وتنمية روح العمل اجلماعي والدميقراطي 
٨-  نشر الوعي الثقايف والرتبوي يف اجملتمع

٩- اإلسهام الفعال يف تأليف الكتب املنهجية واملساعدة واملراجع العامة .
١٠- املشاركة الفعالة يف تطوير الدوائر اخلدمية ذات العالقة يف احملافظة.

١١- تقديم اخلربات العلمية واملشورة للمؤسسة الرتبوية يف اجملتمع مبا يضمن مواكبة  
التطور احلاصل يف جمال ختصصها.١٢- تطوير املناهج العلمية للمؤسسات الرتبوية يف 

اجملتمع مبا يوازي املناهج يف البلدان املتطورة .



كليـــة الرتبيـــة للعلــــوم اإلنسانيـــة
شعبة ضمان اجلودة وتقويم االداء

۲۲http://www.Coehuman.Vodiyala.edu.iq      جامعة ديالى – كلية التربية للعلوم اإلنسانية       



كليـــة الرتبيـــة للعلــــوم اإلنسانيـــة
شعبة ضمان اجلودة وتقويم االداء

۲۳ http://www.Coehuman.Vodiyala.edu.iq      جامعة ديالى – كلية التربية للعلوم اإلنسانية       

صالحيات جملس الكلية
      ميارس جملس الكلية الصالحيات اآلتية ؛ لتسيري عمل الكلية وحتقيق أهدافها.

أوًال: الصالحيات العلمية
١- رسم سياسة الكلية مبا ينسجم والسياسة العامة للجامعة وحيقق رسالتها.

٢- إعداد خطط القبول للدراسات األولية والعليا يف أقسام الكلية.
٣- إعداد خطة البحث العلمي والتأليف والرتمجة ألقسام الكلية.

٤- التوصية باستحداث األقسام أو الفروع العلمية أو دجمها أو إلغائها.
٥- التوصية باستحداث الدراسات العليا يف الكلية .

٦- النظر يف خطط األقسام العلمية بشأن دعوة األساتذة الزائرين واملؤمترات والندوات
  العلمية واإليفادات والتفرغ العلمي واإلعارة واإلجازات داخل القطر وخارجه والتوصية  

  بشأهنا إىل رئيس اجلامعة الستحصال املوافقة عليها.
٧- املوافقة على التفرغ العلمي للتدريسيني داخل البلد وعل وفق قانون اخلدمة اجلامعية  
٨- إقرار عناوين الرسائل واألطاريح للدراسات العليا واملوافقة على تسمية املشرفني  على

   طلبة الدراسات العليا وتسمية أعضاء جلان املناقشة .
٩- تسمية أعضاء جلان االمتحان الشامل لطلبة الدكتوراه .

١٠- إعادة النظر يف مناهج الدراسات العليا واألولية دوريا، وتوزيعها على املراحل الدراسية.
١١- إقرار نتائج امتحانات الدراسات العليا واألولية بعد رفعها من قبل األقسام والفروع

    العلمية يف الكلية .
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١٢- إقرار جدول االمتحانات النهائية بعد رفعها من األقسام والفروع العلمية .
١٣- إقرار الرتقية العلمية لعضو اهليئة التدريسية (مدرس وأستاذ مساعد) ورفعها إىل

     اجلامعة إلصدار األمر اجلامعي .
١٤- التوصية إىل رئيس اجلامعة برتقية عضو اهليئة التدريسية إىل مرتبة األستاذية بعد

     استكمال إجراءاهتا من قبل جلنة الرتقيات العلمية يف الكلية .
١٥-  املوافقة على تأجيل السنة الدراسية لطلبة الكلية بعد توافر املربرات املقنعة

     واملستندات املطلوبة .
١٦- املوافقة على التمديد األول لطلبة الدراسات العليا(٦) ستة أشهر. وبتوصية من

     جملس القسم .
١٧- التوصية إىل رئيس اجلامعة باملوافقة على التمديد الثاني لطلبة الدراسات العليا 

     بناء على اقرتاح من جملس القسم أو التفرغ العلمي يف الكلية .
١٨- التوصية بانتداب أعضاء اهليئة التدريسية واحملاضرين للدراسات العليا حسب احلاجة

      واملدة اليت حتددها األقسام والفروع.
١٩- عقد االتفاقيات العلمية والثقافية مع الكليات املناظرة داخل البلد وخارجه ورفعها

     إىل اجلامعة للمصادقة عليها.
٢٠- املوافقة على إعارة خدمات التدريسيني داخل البلد وعلى وفق قانون اخلدمة اجلامعية.
٢١- املوافقــــة على تنسيب التدريسيني إلـــى الـــدوائر املختلفــة واجلامعـــات مبا ال يزيد

     على سنة واحدة .



كليـــة الرتبيـــة للعلــــوم اإلنسانيـــة
شعبة ضمان اجلودة وتقويم االداء

۲٥ http://www.Coehuman.Vodiyala.edu.iq      جامعة ديالى – كلية التربية للعلوم اإلنسانية       

ثانياً: الصالحيات اإلدارية
١- اإلشراف على شؤون الكلية ومتابعة نشاطاهتا العلمية والثقافية والفنية والرياضية .
الدراسية الثاني من السنة  القادم يف النصف  الدراسي  الكلية للعام  ٢- إعداد مالك 

    احلالية يف ضوء اقرتاح جمالس األقسام أو الفروع وموافقة العميد.
٣- إعادة النظر يف عناوين الفنيني واإلداريني ضمن املالك املصدق للكلية .

٤- إعادة النظر يف مالك الكلية بصورة دورية .
٥- تشكيل جلان أو تكليف أفراد من داخل الكلية للمساعدة تساعده على أداء مهماته 

  العلمية واإلدارية والرتبوية .
٦- فرض العقوبات االنضباطية على الطلبة .

٧- التوصية مبعاقبة التدريسيني واملوظفني بإحدى العقوبات جراء خمالفتهم للقوانني 
   والتعليمات النافذة.

٨- التوصية بإبطال العقوبات املفروضة على التدريسيني واملوظفني بعد استنفاذ
    أغراضها.

٩- التوصية بإلغاء العقوبات املفروضة على التدريسيني واملوظفني بعد حصول القناعة
    بزوال املربرات.

١٠- التوصية بإحالة أي من منتسيب الكلية للمحاكم املختصة نتيجة ملخالفتهم أحكام
     القانون .

١١- التوصية بتمديد خدمة التدريسيني ( أستاذ ، أستاذ مساعد) عند بلوغهم السن 
     القانوني ملدة سنة واحدة وجتدد لثالث سنوات . 
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ثالثاً: الصالحيات املالية
للكلية  االستثمارية  واخلطة  االسترياد  وخطة  السنوية  املوازنة  خطة  اقرتاح   -١
إىل ورفعها  األخرى  الكليات  خطط  مع  لتوحيدها  اجلامعة  رئيس  إىل  ورفعها     

   جمالس اجلامعة للمصادقة عليها.
٢- التوصية للجامعة بإقرار احلسابات اخلتامية للكلية .

الرأي  وإبداء  ومناقشته  بالكلية  اخلاصة  املالية  الرقابة  ديوان  تقرير  مراجعة   -٣
   يف املالحظات الواردة فيه .
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مهام 
عميد الكلية وصالحياته

ميارس عميد الكلية الصالحيات اآلتية
لتسيري أعمال الكلية وتنفيذ أهدافها:  

أوًال: الصالحيات العلمية                         
    ميارس عميد الكلية الصالحيات العلمية اآلتية:

١- إدارة الكلية من الناحية العلمية واإلدارية والرتبوية والثقافية واملالية .
٢- اإليعاز بتنفيذ قرارات اجلامعة فيما يتعلق بالكلية .

٣- متابعة سري الدراسات األولية والعليا يف الكلية .
٤- ترؤس جملس الكلية واهليئات العلمية فيها ورفع حماضرها

    إىل رئيس اجلامعة للمصادقة .
٥- إعداد التقارير العلمية الفصلية والسنوية عن نشاطات الكلية .

٦- املصادقة على توصيات جمالس األقسام والفروع.
٧- اإلشراف العلمي واإلداري على نشاطات األقسام العلمية 

     واملكتب االستشاري.
٨- التوصية بتعيني رؤساء األقسام العلمية ومعاوني العميد .
٩- تطبيق مجيع التعليمات واألنظمة الصادرة بشأن تنظيم 

    الشؤون العلمية والرتبوية والقرارات الصادرة من جملس الكلية .
١٠- دعوة جملس الكلية لالنعقاد يف جلسات استثنائية .
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١١- تشكيل اللجان الرئيسة يف الكلية وإصدار األوامر اإلدارية
     اخلاصة هبا.

١٢- تشكيل اللجان االمتحانية للكلية وجلان طبع األسئلة
     االمتحانية. 

١٣- تقويم األداء السنوي ألعضاء اهليئة التدريسية بالتشاور 
     مع رؤساء األقسام .

١٤- متثيل الكلية يف االجتماعات والندوات .
١٥- تعيني رؤساء الفروع العلمية ومسؤويل الوحدات ومدير مركز

    احلاسبة يف الكلية .
١٦- التوصية بإعارة خدمات التدريسيني داخل البلد على وفق

     قانون اخلدمة اجلامعية.
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انياً: الصالحيات اإلدارية
      ميارس عميد الكلية الصالحيات اإلدارية اآلتية:-

والفنيني  واملوظفني  والباحثني  التدريسية  اهليئة  أعضاء  ترفيع   -١
  واإلداريني ومنح العالوات السنوية هلم على وفق أحكام القوانني 

  والقرارات والتعليمات املرعية.
٢- توقيع عقود استخدام التدريسيني والباحثني واخلرباء والفنيني العرب
   واألجانب ووضع شروط استخدامهم وكذلك إهناء خدماهتم على وفق

    شروط العقد والقرارات والتعليمات النافذة.
٣- إيفاد منتسيب الكلية كافة من التدريسيني والباحثني واملوظفني

ألغراض يوماً   (٦٠) ستني  ملدة  البلد  داخل  والعمال  واإلداريني    
تقتضيها  أخرى  ألغراض  أو  الطلبة  تدريب  ألغراض  أو  علمية    
    مصلحة الكلية ومهامها األساسية ومنحهم خمصصات اإليفاد املقررة
       والتوصية بإيفادهم إىل خارج البلد لألغراض املذكورة وحسب التعليمات.

٤- التوصية بنقل محلة الشهادات العليا (املاجستري والدكتوراه) 
    وما مبستواها.

٥- مفاحتة دوائر الدولة ومؤسساهتا كافة (ما عدا اجلهات العليا ومكاتب
   السادة الوزراء) يف كل ما يتعلق بأمور الكلية من النواحي العلمية

  والرتبوية ضمن اختصاص الكلية ما عدا ما يتعلق فيها
   بسياسة اجلامعة.

٦- املوافقة على االستعانة خبدمات التدريسيني والباحثني من قبل دوائر
   الدولة وعلى وفق قانون اخلدمة اجلامعية.
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املواد أحكام  وفق  على  واإلداريني  الفنيني  املوظفني  استقالة  قبول   -٧
إيفائهم من  التأكد  بعد  النافذ  املدنية  اخلدمة  قانون  يف  املختصة    
براءة ذممهم حسب وكذلك من  إن وجدت  الدولة  بالتزاماهتم جتاه    
 .  (١٩٨٨ لسنة   ١١٧ ن  ق  (م  التدريسيني  عدا  ما  األصول    
٨- املوافقة على تفرغ التدريسيني بعد إقرار التوصية بتفرغهم من قبل
   القسم أو الفرع املختص وجملس الكلية ومنحهم املخصصات املقررة
   لقاء ذلك .
٩- املوافقة على سفر التدريسيني واملوظفني كافة إىل خارج العراق خالل
    السنة الدراسية (يف احلاالت الضرورية غري املخلة بالعملية التدريسية) 
   للتمتع باالجازات االعتيادية حسب أحكام القانون وكذلك املوافقة
    على سفر املذكورين خالل العطل الرمسية(الربيعية والصيفية) بشرط
   مراعاة املواعيد املثبتة للتقويم اجلامعي بالنسبة لالنفكاك واملباشرة .
على احملالني  من  للتدريسيني  االعتيادية  اإلجازات  رواتب  صرف   -١٠
   التقاعد عن خدماهتم اجلامعية وغري اجلامعية املرتاكمة حلد (١٨٠) 
   يوماً على وفق أحكام الفقرة (هـ) من املادة (٩) من قانون اخلدمة 
اخلدمة وتعليمات  املعدل   ١٩٧٦ لسنة   (١٤٢) الرقم  ذي  اجلامعية     

رواتب اإلجازات  (٣) لسنة ١٩٧٩ وكذلك صرف  بعددها     اجلامعية  
   االعتيادية للموظفني واإلداريني احملالني على التقاعد والضمان
   االجتماعي والتعليمات املرعية .
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من مشروع  عذر  بدون  الرمسي  الدوام  عن  املتغيبني  إخطار   -١١
    التدريسيني واملوظفني والفنيني واإلداريني وإصدار األوامر بعدهم
أحكام اإلخطار حسب  انتهاء مدة  بعد  وظائفهم      مستقيلني من 
إشعار الصادرة مبوجبها مع مراعاة  والتعليمات  املرعية  القوانني      
الذين خيص  فيما  اجلامعة  مركز  يف  القانوني  مديريةالقسم      
تلك الدولة الختاذ اإلجراءات بشأن تسوية  التزامات مع  لديهم      
اجلامعة مع  املوقعة  وعقودهم  تعهداهتم  حسب  االلتزامات    

    أو الدوائر األخرى .
الفنيني واإلداريني يف احلاالت  املوظفني  التوصية بتغيري عناوين   -١٢
الدرجات وفق  على  العمادة  تقدير  حسب  ذلك  تستوجب  اليت       

    املصدقة يف مالك الكلية بشرط مراعاة الضوابط املبلغة من قبل 
    اجلامعة بشأن  تغيري العناوين .

بلوغهم  عند  التقاعد  على  واإلداريني  الفنيني  املوظفني  إحالة   -١٣
     السن الثالثة والستني من العمر بالشرط املذكور طبقاً ألحكام
. املعدل   ١٩٦٦ لسنة   (٣٣) الرقم  ذي  املدني  التقاعد  قانون       
١٤- حتديد أوقات الدوام الرمسي ضمن الساعات املقررة رمسياً حسب

     مقتضى احلاجة وطبيعة العمل يف الكلية . 
واملوظفني والباحثني  للتدريسيني  الزوجية  املصاحبة  إجازة  منح   -١٥
    الفنيني واإلداريني على وفق أحكام القوانني والقرارات والتعليمات 
    املرعية يف الكلية .
١٦- إسناد رئاسة األقسام والفروع العلمية يف الكلية (وكالة) ملدة
     فصل (كورس) دراسي واحد .
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١٧- منح املكافآت النقدية والعينية للعاملني لديهم يف احلاالت واملناسبات
    اليت تقتضي التكريم أو التحفيز والتشجيع مبا ال يتجاوز مبلغ  

    (٥٠٠٠٠) مخسني ألف دينار عن كل حالة على أن تراعى أحكام
    القوانني واألنظمة والتعليمات املرعية وشروط توفر التخصيصات

    املالية .
١٨- إجراء نقل املوظفني يف ضوء احلاجة ومصلحة الكلية وذلك بعد

   التنسيق بني الكليتني على أن تزود اجلامعة  / شعبة التخطيط
   واملتابعة / املالك بنسخة من األمر اإلداري القاضي بالنقل لغرض

   توثيق ذلك يف سجالت املالك حسب األصول .
١٩- منح اإلجازات ملنتسيب الكلية خالل العطل الربيعية .

٢٠- تعيني الطلبة العشرة األوائل على الكلية وتزويد اجلامعة بنسخ
     من أوامر تعيينهم لغرض التأشري وبعد توافر املالك املصدق .

٢١- املوافقة على توصيات اللجان املشكلة يف الكلية .
٢٢- ختويل رؤساء األقسام واملعاونني ومسؤويل الوحدات ببعض
     الصالحيات اليت تقتضيها املصلحة العامة وإصدار األوامر

     اإلدارية بذلك .
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ثالثاً: الصالحيات املالية
١- منح املخصصات بكافة أنواعها وعلى وفق القوانني والقرارات

   والتعليمات والضوابط الصادرة من قبل السلطة املختصة ووفق أحكام
   قانون اخلدمة اجلامعية ذي الرقم ١٧٦ لسنة ١٩٧٦ املعدل .

٢-املوافقة على شراء واسترياد الوسائل املختربية واملستلزمات األخرى
   واجملالت والكتب وحسب التشريعات املعمول هبا .
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٣- املوافقة على صرف مكافآت ملن هم من خارج اجلامعة عن التدريب 
   والتدريس داخل الكلية واإلشراف على الرسائل واالشرتاك يف جلان

   االمتحان الشامل وجلان املناقشة حسب التشريعات النافذة .
٤- الصرف على مجيع فصول ومواد موازنة الكلية وحبدود الصالحية 

   الواردة يف قانون تنفيذ املوازنة العامة للدولة السنوي ويف حالة
   عدم وروده يف ذلك القانون فتكون صالحيته يف الصرف حلد مبلغ

   (١٠٠٠٠٠٠٠) عشرة ماليني دينار عراقي يف كل حالة .
٥- املوافقة على االلتزام وإحالة التعهدات واملقاوالت املختلفة اخلاصة

   بتسيري أنشطة الكلية التعليمية وحبدود الصالحيات الواردة 
   يف الفقرة (٤) أعاله .

٦- منح املدد وإقرار الكشوف اإلضافية اخلاصة جبميع األعمال 
   أو التعهدات  الواردة يف الفقرتني (٤و٥) أعاله .

٧- إقرار التصاميم واخلرائط والدراسات اليت جتريها الشعب اهلندسية 
   أو املكاتب االستشارية املخصصة بالتوسعات أو اإلضافات يف أبنية 

   ومنشآت الكلية أو توابعها .
٨- املوافقة على شطب أموال الدولة التالفة واهلالكة ألسباب 

    غري اإلمهال املعتمدة وحلد مبلغ (مليون دينار) .
٩- تقديم اهلدايا العينية مبا ال يزيد قيمته عن (٥٠٠٠٠) مخسني

    ألف دينار لكل حالة إىل اجلهات احلكومية الرمسية أو األهلية . 
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كليتنا في ارقام 



كليـــة الرتبيـــة للعلــــوم اإلنسانيـــة
شعبة ضمان اجلودة وتقويم االداء

۳٦http://www.Coehuman.Vodiyala.edu.iq      جامعة ديالى – كلية التربية للعلوم اإلنسانية       



كليـــة الرتبيـــة للعلــــوم اإلنسانيـــة
شعبة ضمان اجلودة وتقويم االداء

۳۷ http://www.Coehuman.Vodiyala.edu.iq      جامعة ديالى – كلية التربية للعلوم اإلنسانية       

اعداد البحوث املخططة واملنجزة 



كليـــة الرتبيـــة للعلــــوم اإلنسانيـــة
شعبة ضمان اجلودة وتقويم االداء

۳۸http://www.Coehuman.Vodiyala.edu.iq      جامعة ديالى – كلية التربية للعلوم اإلنسانية       



كليـــة الرتبيـــة للعلــــوم اإلنسانيـــة
شعبة ضمان اجلودة وتقويم االداء

۳۹ http://www.Coehuman.Vodiyala.edu.iq      جامعة ديالى – كلية التربية للعلوم اإلنسانية       



كليـــة الرتبيـــة للعلــــوم اإلنسانيـــة
شعبة ضمان اجلودة وتقويم االداء

٤۰http://www.Coehuman.Vodiyala.edu.iq      جامعة ديالى – كلية التربية للعلوم اإلنسانية       



كليـــة الرتبيـــة للعلــــوم اإلنسانيـــة
شعبة ضمان اجلودة وتقويم االداء

٤۱ http://www.Coehuman.Vodiyala.edu.iq      جامعة ديالى – كلية التربية للعلوم اإلنسانية       

رؤســـــــــاء األقســـــــــــــــام
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   قسم اللغة العربية 
رئيس قسم اللغة العربية

أ.م. د. لؤي صيهود فواز 
تأسيــس القســم

 أسس قسم اللغة العربية يف عام (١٩٩٤-١٩٩٥) وكانت البداية األوىل 
الستقبال الطلبة املقبولني فيه من احملافظة وغريها من احملافظات 

األخرى .
* يدرس الطالب يف قسم اللغة العربية (٣٠ ساعة ) أسبوعيا – أي

   ما يعادل (٦) ساعات يف كل يوم .
* تنوع املفاهيم املعرفية يف قسم اللغة العربية بني لغة وحنو وأدب 

  وبالغة ونقد ، فضال عن املواد املساعدة من مواد تربوية ومواد شرعية
  تعريفية تسهم يف تنمية قدرات الطالب وحتسني إدراكه وسلوكه .
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رئيس قسم اللغة العربية
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الــرؤى  المستقبلية  للقســـم

رســــالة القســـم

األدب  و  اللغة  لفهم  علمية  قاعدة  تطوير  على  القسم  رؤية  ترتكز 
تكشف  بطريقة  وتوجيهها   , املعاصرة  الفلسفات  مع  تنسجم  بطريقة 
عن خصوصية اللغة العربية و آلية عملها , يف جمال الدراسات النقدية و األسلوبية 
و الدراسات الصوتية و النحوية و متعلقاهتا , و تفرتض هذه الرؤية أن هذه 
الدراسات ترسخ قيم الفضيلة يف اجملتمع , وتوسع من املدارك الفكرية للطالب .

خصوصيتها  و  العربية  اللغة  أمهية  يعي  مثقفاً  كادراً  القسم  يؤهل 
بني لغات العامل , و يفتح آفاق التفاعل مع اجملتمع و نقل القيم النبيلة اليت 
حتملها اللغة , و ترسيخ مفاهيم التكامل مع التخصصات العلمية و اإلنسانية .



كليـــة الرتبيـــة للعلــــوم اإلنسانيـــة
شعبة ضمان اجلودة وتقويم االداء

٤٥ http://www.Coehuman.Vodiyala.edu.iq      جامعة ديالى – كلية التربية للعلوم اإلنسانية       

١- إعداد جيل واعد واع بأمهية القيم الرتبوية ،و اإلنسانية ،و العلمية 
   ألثرها الفاعل يف بناء اجملتمع .

٢- مد سبل التعاون بني كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية ،ومديريات
   الرتبية و إعداد مدرسي اللغة العربية إعداداً علمياً و مهنياً.

٣-النهوض باللغة العربية بوصفها لغة- القرآن الكريم- و العمل اجلاد
   على سالمتها.

٤-بيان األفق اإلنساني هلذه اللغة بني لغات العامل املعاصرة .
٥-العمل على تطوير مهارات الطالب اللغوية و األدبية مبا يتناسب

 مع حجم املهمة املوكلة إليه .

أهداف القســم
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   استحدثت الدراســـات العليا (املاجستري) يف عام  (١٩٩٩-٢٠٠٠)
   بتخصصي اللغة واألدب ،أما دراسة (الدكتوراه) فقد استحدثت 

   يف عام (٢٠١٠-٢٠١١) بالتخصصني نفسيهما.
أ- يدرس الطالب يف الدراسات العليا يف ختصصي اللغة واألدب مواد 

   دراسية متخصصة يف (فصلني ) وبعدها يعد الطالب رسالة
  املاجستري يف سنة واحدة و أطروحة الدكتوراه يف سنتني .

ب - حيق للطالب املتقدم للماجستري والدكتوراه أن خيتار موضوعاً 
    يف ضمن ختصصه (اللغة او األدب ) .

ج- ال يتخرج الطالب من الدراسات العليا (املاجستري أو الدكتوراه )
   اال بعد إكمال الوحدات كافة بضمنها وحدات الرسالة أو األطروحة .

الدراســـات العليــا فـــي القســــم
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أعضــاء الهيـــأة التدريسيـــة فــي القسـم
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قســـم اللغـــة االنكليزية
رئيس قسم اللغة اإلنكليزية
أ.م.د. غزوان  عدنان محمد

تأسيـــس القســــم
 أسس قسم اللغة االنكليزية عام (١٩٩٤ ) وكان واحداً من ثالثة أقسام  أسست يف الكليــــة 
استقبل القسم أول وجبة من الطلبة يف العام الدراسي( ١٩٩٥ – ١٩٩٦ ) وشهد عام( ١٩٩٩) 
خترج أول دفعة من الطلبة ثم تواىل بعد ذلك خترج العديد من الدورات.واستطاع القســم خالل 

هذه السنوات املعدودة أن يرفد املدارس الثانوية يف احملافظة بالعديد من مدرســــــي
 اللغة االنَكليزية .

الـــهيئــــة  أعضاء  عدد  يكتمل  مل  إذ  التدريسيني؛  إىل  يفتقر  تأسيسه  بداية  يف  القسم  كان 
احملاضريــــن  من  عدد  على  اعتمد  وقد   , سنوات  عدة  بعد  إال  الدائم  املالك  يف  التدريسية 

اخلارجيني من أبناء احملافظة .
 كان قسم اللغة االنَكليزية من أقسام الكلية األوىل اليت استحدثت الدراسة املسائية فيــها

 عام  (١٩٩٧ -١٩٩٨) حيث استقبل القسم (سبعني طالباً ) ثم ازداد عدد الطلبة املقبولني 
يف القسم  تدرجيياً عاماً بعد أخر.
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الدراسات العليا يف القسم
مت استحداث الدراسات العليا يف القسم عام  ( ٢٠٠٠ )  واقتصـرت على دراسة املاجستري 
ويف ثالثة اختصاصات هي (١) علم اللغة (٢) األدب (٣) طرائق تدريس اللغة االنَكليزية 

 ومت إحلاق االختصاص الثالث بقسم العلوم الرتبوية والنفسية يف الكلية .
و خترج يف القسم العديد من الطلبة الذين يعملون أالن أساتذة يف الكلية وبعض الكليات 

األخرى يف اجلامعة وخارجها . 
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الرؤى املستقبلية للقسم
لغرض مواكبة التطور العلمي ولرفد اجملتمع العراقي بالطاقات والكوادر العلمية القادرة 

على قيادة احلركة التنموية يف بلدنا يطمح قسم اللغة االنكليزية إىل :
١- رفد مؤسسات الدولة يف احملافظة بكوادر قادرة على حتمل مسؤولية وأعباء األجيال 

   القادمة مبا يضمن مستقبال أفضل يف جمال اللغة االنكليزية .
٢- تدريب الكوادر ممن هم يف جمال اخلدمة يف وزارة الرتبية وباقي املؤسسات لغرض 

   إطالعهم على أخر النظريات والدراسات اليت ختص تعليم اللغة االنكليزية .
٣- التنسيق مابني وزارة التعليم العايل بوصفها هيئة عليا واملؤسسات األخرى

   يف حقل تعليم اللغة االنكليزية 
٤- التخطيط لربط القسم وطلبته مع جامعات العامل ليتم حتقيق تعليم أوسع واستفادة 

    أعظم يف جمال ختصصهم .
٥- حث الطلبة على التوجه حنو الدراسات العليا خارج القطر يف اجلامعات االنكليزية
   و األمريكية ليتم تعزيز ما مت تعلمه خالل سنوات الدراسة يف القسم بدراسات تكمل

    مشروعهم الدراسي .
٦- حث تدريسي القسم على املشاركة يف دورات تطويرية وتدريبية خارج البلد الطالعهم 

   على أخر الدراسات التكنولوجية التعليمية. 
٧- رفد القسم بأحدث التقنيات العاملية التكنولوجية التعليمية .  
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اهداف القسم
 إن األهداف العامة اليت يسعى قسم اللغة االنكليزية إىل حتقيقها من خالل براجمه هي األتي :-

١- أعداد جيل من املدرسني للتعليم املتوسط واإلعدادي هلم القدرة على تدريس مفردات اللغة 
   االنكليزية يف تلك احللقات التعليمية . 

٢- أعداد خريج يستخدم اللغة االنكليزية متمكن من املهارات األربع ( الفهم واالستيعاب 
   و التحدث و القراءة و الكتابة) 

٣- متكني الطلبة من مراجعة ما اكتسبوه من مهارات لغوية يف املراحل الدراسية السابقة و تعميقها
   و ترسيخها و تطويرها.

٤- متكني الطلبة من االعتماد على أنفسهم يف فهم ما يتعلمون وما يسمعون يف اللغة االنكليزية
   خارج احلدود الدراسية السابقة .

٥- تأهيل الطلبة تأهيال عالياً لالستمرار يف برامج الدراسات العليا .
٦- خلق الشخصية الطالبية املتوازنة سلوكياً وانفعالياً .

٧- تنمية الذوق األدبي واحلس اجلمايل للطلبة من خالل تدريس اللغة االنكليزية .
٨- استخدام أحدث التقنيات العلمية حتقيقاً للتكامل بني اجلوانب املنهاجية األخرى

   وإدخاهلا بوصفها جزءاً أساسياً من برامج التعليم يف القسم .
٩- السعي إىل اكتساب التخصص الدقيق إىل جانب الثقافة الرتبوية واملنهجية .
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اللجنة العلمية 
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قسـم التاريــــخ
                                                              

رئيـــس  قســـــم  التاريـــخ  
أ.م.د.ظافراكرم قدوري  

تأسيـــس القســــم
قسم التاريخ واحد من األقسام العلمية يف الكلية ، فمن حيث النشأة والتقدم كانت البداية منذ 
العام (١٩٩٥ – ١٩٩٦(،إذ فتح القسم أبوابه أمام طلبة العلم يف كلية الرتبية – دياىل امللحقة 
،اللغة  التاريخ   ، العربية  اللغة   ) أقسام  ثالثة  براعمها  محلت  واليت  املستنصرية  باجلامعة 
االنكليزية ) ، وعلى الرغم من تواضع اإلمكانيات يف حينها إال أن القسم استطاع بعزمية عدد 

قليل من األساتذة األكفاء توفري املستلزمات الضرورية للدراسة األكادميية .
ضم القسم يف  بدء تأسيسه  ثالث قاعات أطلق على كل واحدة منها اسم محل معه داللة 
تارخيية ، فكانت أمساء القاعات هي ( فتح الفتوح ، جلوالء ، سارية ) ضمت عدداً من الطلبة 
كونوا الوجبة األوىل اليت قبلت يف القسم والبالغ عددهم ( ١٤٩) طالباً وطالبة تكللت جهودهم 

بعد أربعة أعوام بالنجاح ، إذ مت ختريج الدورة األوىل لقسم التاريخ عام ( ١٩٩٨ – ١٩٩٩) 
 وحصل العديد من الطلبة يف حينها على درجات تفوق عالية أهلتهم فيما بعد إلكمال دراستهم 

العليا  
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املاضية  التاريخ وعلى مدار السنوات  العلم استقطب قسم  وكما هو الشأن يف مواكبة مسرية 
كفاءات علمية شهد هلا القاصي والداني وتزايد عدد تدريسية حتى بلغ العدد يف الوقت 

احلاضر ( ٢٨ ) تدريسياً ، وفتح القسم أبوابه أمام طلبة الدراسات العليا  ( املاجستري ) منذ 
العام ( ٢٠٠٠- ٢٠٠١ ) وخرج على مدار السنوات  املاضية ما يزيد عن ( ٨٠ ) طالباً حصل 
كل واحد منهم على شهادة املاجستري  يف التاريخ اإلسالمي و التاريخ احلديث واملعاصر . 

وكان للدراسات املسائية اليت استحدثت يف القسم عام ( ١٩٩٨ – ١٩٩٩ )  االثر البالغ واملهم
 يف رفد املسرية العلمية  فضال عن تلبية احلاجة الفعلية للمجتمع  العراقي . 
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اهداف القسم
ختريج طلبة وكادر تدريسي لغرض رفد ملدارس املتوسطة واإلعدادية مبدرسي مادة التاريخ 
واالجتماعيـات قـادريـن علـى استيعــاب الطلبـة و توجيههم على وفـق الــــرؤية املستقبليــة 

ألهداف الوزارة .
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الرؤى املستقبلية للقسم
- بث روح الشعور باالنتماء للوطن واألرض من خالل الرتكيز على املصاحل املشرتكة ألبناء 
اللقاء بني اجلميع وحماولة إجياد مرتكزات  ونقاط  التارخيية  والثوابت  الواحد  الوطن 

االعتزاز باملاضي واستلهام التجارب واالستفادة من األخطاء وجتاوزها وعدم تكرارها.
- بناء وتنمية جيل واع ومثقف يواكب رقي احلضارة وينهض بالبلد حنو التقدم واإلبداع .
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اللجنة العلمية يف القسم
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النشاطات العلمية والثقافية
يقيم قسم التاريخ سنوياً عدداً من النشاطات الالصفية  منها .إقامة املعارض والندوات العلمية وللقسم جملة دورية 
خاصة به يصدرها  طلبة قسم التاريخ بتوجيه واشراف من بعض أساتذة القسم حتمل  اسم (اجمللة التارخيية ) 

 فضالً  عن األنشطة الرياضية والسفرات العلمية .
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قسـم اجلغرافيــة
   رئيس قسم الجغرافيــــة

  أ.د. محمد يوسف حاجم الهيتي

تأسيـــس القســــم
 أسس قسم اجلغرافيا يف العام الدراسي  (١٩٩٥-١٩٩٦) وبدأ بتخريج أول دفعة للبكالوريوس 
يف عام (١٩٩٩ -٢٠٠٠) والزال  يساهم بتخريج الدفعات الالحقة  حيث يضم القسم هذه 

السنة (٨٠٠ ) طالباً  صباحي ومسائي .
 * استحدثت الدراسات العليا يف القسم عام ( ٢٠٠١-٢٠٠٢) منح خالهلا  أكثر من (٣٥ )
درجة ماجستري ومت استحداث دراسة الدكتوراه يف العام  الدراسي (٢٠٠٩– ٢٠١٠)  ،ومنحت 

درجة الدكتوراه لطالبة واحدة.
 * ميتلك القسم كادراً متقدماً من الكفاءات العلمية  ضم (٤)  مبرتبة  أستاذ و(٥) مبرتبة 
أستاذ مساعد و (١١)  مبرتبة مدرس و (٤) مبرتبة مدرس مساعد ،بعضهم جماز دراسياً 
لنيل شهادة الدكتوراه خارج اجلامعة. و مت جتهيز القسم بأدوات وأجهزة علمية متطورة  

ملواكبة  التقدم العلمي يف اجملاالت كافة .
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رسالة القسم
تتجسد رسالة قسم اجلغرافية يف توفري كفاءات و طلبة مؤهلني و مدربني ميدانياً يف 
خمتلف اجملاالت اجلغرافية و تقنياهتا يف جمايل التعليم و التعلم حبيث يكون املدرس 
قادراً على املنافسة و القيام باألحباث العلمية اليت تسهم يف رقي اجملتمع و تنشيط احلركة 

الفكرية و الثقافية و اجلغرافية . 
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الرؤى املستقبلية للقسم
 يتطلع قسم اجلغرافية إىل حتقيق أثر ريادي يف جمال التدريس و البحث و التدريب 

 يف العلوم اجلغرافية و تقنياهتا .
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أعضاء الهيأة التدريسية في القسم
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اللجنة العلمية في القسم  
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النشاطات العلمية والثقافية
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رئيس قسم العلوم التربوية والنفسية
                                            

أ.د.هيثم أحمد الزبيدي  

قسم العلوم الرتبوية والنفسية

 أسس قسم العلوم الرتبوية والنفسية يف العام الدراسي(١٩٩٧-١٩٩٨ ) للدراسة األولية ويف العام 
استحداث  ومت   . اجلامعي  والتأهيل  التدريس  طرائق  وحده  ٢٠٠٠-٢٠٠١)استحدثت  الدراسي( 
الدراسات العليا يف العام الدراسي( ٢٠٠٢-٢٠٠٣ )يف ختصصي (علم النفس الرتبوي، واإلرشاد 
اللغة  تدريس  وطرائق   ، العربية  اللغة  تدريس  (طرائق  استحدث ختصصا  وبعدها   ( الرتبوي 
العام  الكلية  يف  الدراسات  املسائية و(وحدة اإلرشاد الرتبوي) يف  االنكليزية ) ومت استحداث 
الدراسي( ٢٠٠٨-٢٠٠٩)يف حني استحدثت دراسة املاجستري يف(طرائق تدريس التاريخ) يف العام 

الدراسي(٢٠٠٩ -٢٠١٠)، و مت أجناز أكثر من ( ٧٥ رسالة ماجستري) 
يف القسم يف ختصصات خمتلفة 

مت استحداث دراسة الدكتوراه يف (علم النفس الرتبوي) للعام الدراسي (٢٠١١ـ ٢٠١٢)
الدورة األوىل والدورة الثانية أيضاً وهم اآلن يف مرحلة الكتابة .

تاسيس القسم
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رئيس قسم العلوم التربوية والنفسية 
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تعد أقسام العلوم الرتبوية والنفسية يف كليات الرتبية من األقسام اليت تسهم يف عملية اعداد 
واألهداف  الشامل  اهلدف  من  مهمة  جوانب  على حتقيق  وتعمل   ، وتطويرها  البشرية  القوى 
العامة للنظام الرتبوي وأهداف التعليم العايل وأهداف كليات الرتبية يف البعد املعريف والوجداني 

والنفسي واحلركي .

١ ـ نشر الثقافة النفسية يف اجملتمع،وزيادة الوعي هبا .
٢ـ العناية بالبحث العلمي يف جماالت الصحة النفسية نتيجة للظروف القاهرة 

اليت مير هبا اجملتمع .
٣ـ استحداث ختصصات نادرة يف العلوم الرتبوية والنفسية كالقياس والتقويم والشخصية والصحة 

النفسية .

اهداف القسم

الرؤى المستقبلية للقسم
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أعضاء اهليأة التدريسية يف القسم
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 أ.م.د. منى شفيق توفيق
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    موظفو مكتب معــــاون العميــــد للشؤون العلميـــــــــــة
     ١- اسراء كنعان  منصور  ← معاون رئيس مربجمني   

     ٢- فاتن  فرحان عبد الرمحن   ←  عقد مسائي

    معــــاون العميــــد للشؤون العلميـــــــــــة
         ا.د. خالد جمال حمدي 
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  تتألف شعبة البحث والتطوير من وحدتني مرتبطتني بالشعبة:  
     وحدة الشؤون العلمية والبحوث   -  وحدة الدراسات العليا

   

١- صالح حممود جاسم ← مهندس اقدم
٢- اميان علي هادي ← رئيس مالحظني                          

٣ - كريم  زيد امحد   ←معاون امني خمزن                                                  
٤ -هالة عبد احلسيب حممد ← معاون  رئيس مهندسني أقدم ٥-امنة 

شهاب امحد← مرتجم
٦- فاروق سعد مجعة ← عقد مسائي    

مسؤول شعبــــة البحــــث والتطويــــــر
  م. م .نور عماد زكي

شعبة البحث والتطوير
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                 شعبة البعثات والعالقات الثقافية

م. زينة سالم حمودي    مسؤول شعبة البعثات والعالقات الثقافية 
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كليـــة الرتبيـــة للعلــــوم اإلنسانيـــة
شعبة ضمان اجلودة وتقويم االداء

۱۸۱ http://www.Coehuman.Vodiyala.edu.iq      جامعة ديالى – كلية التربية للعلوم اإلنسانية       



كليـــة الرتبيـــة للعلــــوم اإلنسانيـــة
شعبة ضمان اجلودة وتقويم االداء

۱۸۲http://www.Coehuman.Vodiyala.edu.iq      جامعة ديالى – كلية التربية للعلوم اإلنسانية       



كليـــة الرتبيـــة للعلــــوم اإلنسانيـــة
شعبة ضمان اجلودة وتقويم االداء

۱۸۳ http://www.Coehuman.Vodiyala.edu.iq      جامعة ديالى – كلية التربية للعلوم اإلنسانية       

مسؤول شعبة التطوير والتعليم المستمر 



كليـــة الرتبيـــة للعلــــوم اإلنسانيـــة
شعبة ضمان اجلودة وتقويم االداء

۱۸٤http://www.Coehuman.Vodiyala.edu.iq      جامعة ديالى – كلية التربية للعلوم اإلنسانية       



كليـــة الرتبيـــة للعلــــوم اإلنسانيـــة
شعبة ضمان اجلودة وتقويم االداء

۱۸٥ http://www.Coehuman.Vodiyala.edu.iq      جامعة ديالى – كلية التربية للعلوم اإلنسانية       



كليـــة الرتبيـــة للعلــــوم اإلنسانيـــة
شعبة ضمان اجلودة وتقويم االداء

۱۸٦http://www.Coehuman.Vodiyala.edu.iq      جامعة ديالى – كلية التربية للعلوم اإلنسانية       



كليـــة الرتبيـــة للعلــــوم اإلنسانيـــة
شعبة ضمان اجلودة وتقويم االداء

۱۸۷ http://www.Coehuman.Vodiyala.edu.iq      جامعة ديالى – كلية التربية للعلوم اإلنسانية       

مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنت والمعلوماتية 



كليـــة الرتبيـــة للعلــــوم اإلنسانيـــة
شعبة ضمان اجلودة وتقويم االداء

۱۸۸http://www.Coehuman.Vodiyala.edu.iq      جامعة ديالى – كلية التربية للعلوم اإلنسانية       

ا



كليـــة الرتبيـــة للعلــــوم اإلنسانيـــة
شعبة ضمان اجلودة وتقويم االداء

۱۸۹ http://www.Coehuman.Vodiyala.edu.iq      جامعة ديالى – كلية التربية للعلوم اإلنسانية       



كليـــة الرتبيـــة للعلــــوم اإلنسانيـــة
شعبة ضمان اجلودة وتقويم االداء

۱۹۰http://www.Coehuman.Vodiyala.edu.iq      جامعة ديالى – كلية التربية للعلوم اإلنسانية       

معاون العميد لشؤون الطلبة للدراسة الصباحية 
    أ.م.د ماهر مبدر عبد الكريم : معاون العميد لشؤون الطلبة للدراسة الصباحية 



كليـــة الرتبيـــة للعلــــوم اإلنسانيـــة
شعبة ضمان اجلودة وتقويم االداء

۱۹۱ http://www.Coehuman.Vodiyala.edu.iq      جامعة ديالى – كلية التربية للعلوم اإلنسانية       

معاون العميد لشؤون الطلبة للدراسة الصباحية



كليـــة الرتبيـــة للعلــــوم اإلنسانيـــة
شعبة ضمان اجلودة وتقويم االداء

۱۹۲http://www.Coehuman.Vodiyala.edu.iq      جامعة ديالى – كلية التربية للعلوم اإلنسانية       



كليـــة الرتبيـــة للعلــــوم اإلنسانيـــة
شعبة ضمان اجلودة وتقويم االداء

۱۹۳ http://www.Coehuman.Vodiyala.edu.iq      جامعة ديالى – كلية التربية للعلوم اإلنسانية       



كليـــة الرتبيـــة للعلــــوم اإلنسانيـــة
شعبة ضمان اجلودة وتقويم االداء

۱۹٤http://www.Coehuman.Vodiyala.edu.iq      جامعة ديالى – كلية التربية للعلوم اإلنسانية       

تنس



كليـــة الرتبيـــة للعلــــوم اإلنسانيـــة
شعبة ضمان اجلودة وتقويم االداء

۱۹٥ http://www.Coehuman.Vodiyala.edu.iq      جامعة ديالى – كلية التربية للعلوم اإلنسانية       

مدير شعبة االنشطة الرياضية والفنية 



كليـــة الرتبيـــة للعلــــوم اإلنسانيـــة
شعبة ضمان اجلودة وتقويم االداء

۱۹٦http://www.Coehuman.Vodiyala.edu.iq      جامعة ديالى – كلية التربية للعلوم اإلنسانية       



كليـــة الرتبيـــة للعلــــوم اإلنسانيـــة
شعبة ضمان اجلودة وتقويم االداء

۱۹۷ http://www.Coehuman.Vodiyala.edu.iq      جامعة ديالى – كلية التربية للعلوم اإلنسانية       



كليـــة الرتبيـــة للعلــــوم اإلنسانيـــة
شعبة ضمان اجلودة وتقويم االداء

۱۹۸http://www.Coehuman.Vodiyala.edu.iq      جامعة ديالى – كلية التربية للعلوم اإلنسانية       



كليـــة الرتبيـــة للعلــــوم اإلنسانيـــة
شعبة ضمان اجلودة وتقويم االداء

۱۹۹ http://www.Coehuman.Vodiyala.edu.iq      جامعة ديالى – كلية التربية للعلوم اإلنسانية       

معاون العميد لشؤون الطلبة للدراسة المسائية 



كليـــة الرتبيـــة للعلــــوم اإلنسانيـــة
شعبة ضمان اجلودة وتقويم االداء

۲۰۰http://www.Coehuman.Vodiyala.edu.iq      جامعة ديالى – كلية التربية للعلوم اإلنسانية       

المهام والواجبات التي تقوم بها شعبة الستجيل المسائي : 



كليـــة الرتبيـــة للعلــــوم اإلنسانيـــة
شعبة ضمان اجلودة وتقويم االداء

۲۰۱ http://www.Coehuman.Vodiyala.edu.iq      جامعة ديالى – كلية التربية للعلوم اإلنسانية       



كليـــة الرتبيـــة للعلــــوم اإلنسانيـــة
شعبة ضمان اجلودة وتقويم االداء

۲۰۲http://www.Coehuman.Vodiyala.edu.iq      جامعة ديالى – كلية التربية للعلوم اإلنسانية       



كليـــة الرتبيـــة للعلــــوم اإلنسانيـــة
شعبة ضمان اجلودة وتقويم االداء

۲۰۳ http://www.Coehuman.Vodiyala.edu.iq      جامعة ديالى – كلية التربية للعلوم اإلنسانية       



كليـــة الرتبيـــة للعلــــوم اإلنسانيـــة
شعبة ضمان اجلودة وتقويم االداء

۲۰٤http://www.Coehuman.Vodiyala.edu.iq      جامعة ديالى – كلية التربية للعلوم اإلنسانية       

FOR 

The Academic Year
2018-2019



كليـــة الرتبيـــة للعلــــوم اإلنسانيـــة
شعبة ضمان اجلودة وتقويم االداء

۲۰٥ http://www.Coehuman.Vodiyala.edu.iq      جامعة ديالى – كلية التربية للعلوم اإلنسانية       



كليـــة الرتبيـــة للعلــــوم اإلنسانيـــة
شعبة ضمان اجلودة وتقويم االداء

۲۰٦http://www.Coehuman.Vodiyala.edu.iq      جامعة ديالى – كلية التربية للعلوم اإلنسانية       

 

          173
اإلندانيةلؾعؾومذذةالرتبيذكؾيةذجامعةذدياىلذ       

 

كلٌـــة التربٌـــة للعلــــوم اإلنسانٌـــة
شعبة ضمان الجودة وتقوٌم االداء

 
 

 

 

 ػ 

 NO
 

 

10
11

   12
13

 14
15
16

 17
18

d no19

 he 20

21
22

y 23

Contents 



كليـــة الرتبيـــة للعلــــوم اإلنسانيـــة
شعبة ضمان اجلودة وتقويم االداء

۲۰۷ http://www.Coehuman.Vodiyala.edu.iq      جامعة ديالى – كلية التربية للعلوم اإلنسانية       

ِ فَُهَو َحْسبُهُ ْل َعلَى هللاَّ َ يَْجَعل لَّهُ َمْخَرًجا َويَْرُزْقهُ ِمْن َحْيُث َال يَْحتَِسُب ۚ َوَمن يَتََوكَّ َوَمن يَتَِّق هللاَّ

;€ËtÖ’\;fl∂Ö’\;!\;€âd

;€Ëæ¬’\;!\;–Åê


