
 

 

 

 حـــــــــــــــؼ١ٍّاٌغ١شج اٌ

 : ِاٌه ِٙذٞ دا٠ف ِضؼٓ اٌذّذأٟتاٌٍغح اٌؼشت١ح ٚاٌٍمة اٌشتاػٟاالعُ 

 Malik Mahdi Haeef Mdhn Al-hamdany تاٌٍغح االٔى١ٍض٠ح:اٌشتاػٟ االعُ 

 اٌخاٌض 1/1/1161   ذاس٠خ ا١ٌّالد  :

 روش   اٌجٕظ:

 ِرضٚض  اٌذاٌح االجرّاػ١ح :

 شالشح أٚالد ٚتٕراْ 5  : تٕا ػذد األ

 ِغٍُ اٌذ٠أح :

 اٌٛظ١فح : ذذس٠غٟ

 ِاجغر١شاٌشٙادج : 

  أعرار ِغاػذ  اٌذسجح اٌؼ١ٍّح : 

  أعال١ِحدضاسج  اٌرخظض اٌذل١ك:                          أعالِٟذاس٠خ  :اٌؼاَاٌرخظض 

  ٚدذج األتذاز اٌّىا١ٔح –و١ٍح اٌرشت١ح ٌٍؼٍَٛ اإلٔغا١ٔح  –جاِؼح د٠اٌٝ  ػٕٛاْ اٌؼًّ :

    07706160172   اٌٙاذف إٌماي :

   aysermalek@qmail.com  اٌثش٠ذ االٌىرشٟٚٔ :

  :الً : اٌّؤ٘الخ اٌؼ١ٍّح ٚأ   

 اٌذسجح اٌؼ١ٍّح
 اٌجٙح اٌّأذح

 ذاس٠خ اٌذظٛي ػ١ٍٙا
 اٌى١ٍح اٌجاِؼح

 1114/1115 ا٢داب  تغذاد اٌثىاٌٛس٠ٛط

 21/11/2012فٟ 17647 اٌرشت١ح ٌٍؼٍَٛ اإلٔغا١ٔح د٠اٌٝ اٌّاجغر١ش

 اٌشعاٌحػٕٛاْ 
 اٌراس٠خ١حإعّاػ١ً تٓ ػثذ اٌشدّٓ اٌُغذّٞ ِٚش٠ٚاذٗ 

 

    اٌذورٛساٖ

  ػٕٛاْ األطشٚدح
 

 :شا١ٔاً :  اٌرذسض اٌٛظ١فٟ 

 ِش اٌجاِؼٟ تاٌرشل١حاأل اٌٝ –اٌّذج ِٓ  اٌجٙح اٌٛظ١فح  

 3517 12/3/2013 اإلٔغا١ٔحو١ٍح اٌرشت١ح ٌٍؼٍَٛ  -جاِؼح د٠اٌٝ ِذسط ِغاػذ  1

 5536 30/1/2017 و١ٍح اٌرشت١ح ٌٍؼٍَٛ اإلٔغا١ٔح -د٠اٌٝجاِؼح  ِذسط  2

 10642 21/6/2021 و١ٍح اٌرشت١ح ٌٍؼٍَٛ اإلٔغا١ٔح -جاِؼح د٠اٌٝ أعرار ِغاػذ  3

    أعرار  4
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  : )أِاوٓ اٌؼًّ( شاٌصاً : اٌرذس٠ظ اٌجاِؼٟ   

 اٌٝ -ج ِٓ اٌّذ اٌجاِؼح اٌى١ٍح  خ

 2015-2014 د٠اٌٝ األعاع١حاٌرشت١ح  1

 2021 -2015 د٠اٌٝ اٌرشت١ح ٌٍؼٍَٛ اإلٔغا١ٔح 2

 

 ٚاٌجاِؼح:االداس٠ح اٌرٟ ذٛال٘ا فٟ اٌى١ٍح  ٚإٌّاطة ٙاَساتؼاً : اٌّ

 اٌٝ -اٌّذج ِٓ  /اٌرى١ٍفإٌّظة خ

 5002  -5002   مسؤول الحرس الجامعي لجامعة ديالى   1

    5002   -  5002 مدير التسجيل المسائي في كلية التربية      2

 5000 - 5002  اإلنسانيةمدير مكتب العميد في كلية التربية للعلوم   3

 -5055 مقرر قسم التاريخ للدراسة الصباحية والمسائية  4
 

 خاِغاً : ػض٠ٛح ِٕظّاخ اٌّجرّغ اٌّذٟٔ:

 ذاس٠خ االٔرغاب اٌظفح اعُ إٌّظّح خ

1    
 

  اٌذساعح األ١ٌّٚح: فٟترذس٠غٙا  اٌرذس٠غٟ َااً : اٌّمشساخ اٌذساع١ح اٌرٟ لععاد

 اٌغٕح اٌذساع١ح اٌّشدٍح اٌمغُ -اٌى١ٍح  -اٌجاِؼح  اعُ اٌّادج خ

 2015-2014 األٌٚٝ اٌجغشاف١ح -األعاع١حاٌرشت١ح  -د٠اٌٝ ذاس٠خ اٌؼشاق اٌمذ٠ُ  1

 دمٛق إٔغاْ  2
 -اٌرشت١ح ٌٍؼٍَٛ اإلٔغا١ٔح -د٠اٌٝ

 اٌجغشاف١ح
 2016-2016 األٌٚٝ

 اإلعال١ِحذاس٠خ اٌذٌٚح اٌؼشت١ح   3
 -اٌرشت١ح ٌٍؼٍَٛ اإلٔغا١ٔح -د٠اٌٝ

 اٌجغشاف١ح
 2021-2016 اٌصا١ٔح

 ذاس٠خ اٌذضاسج اإلعال١ِح  4
 -اٌرشت١ح ٌٍؼٍَٛ اإلٔغا١ٔح -د٠اٌٝ

 لغُ اٌراس٠خ
 2023-2022 اٌصاٌصح

 

 اً : اٌّمشساخ اٌذساع١ح اٌرٟ لاَ اٌرذس٠غٟ ترذس٠غٙا فٟ اٌذساعاخ اٌؼ١ٍا: تؼعا

 اٌغٕح اٌذساع١ح اٌّشدٍح اٌمغُ اعُ اٌّادج خ

1      
 

 : اٌرذس٠غٟاً : ) االطاس٠خ ، اٌشعائً ( اٌرٟ أششف ػ١ٍٙا شإِ

 ذاس٠خ االٔجاص اٌمغُ سعاٌح/ أطشٚدح  ػٕٛاْ األطشٚدح أٚ اٌشعاٌح خ

1      
 ض

  :ٌشعائً ٚاألطاس٠خ اٌجاِؼ١حإِالشاخ االشرشان فٟ اً: ذاعؼ

 سعاٌح / أطشٚدح اٌظفح ػٕٛاْ األطشٚدح أٚ اٌشعاٌح خ
 -اٌى١ٍح  -اٌجاِؼح 

 اٌمغُ

 ذاس٠خأِش ٚ

 إٌّالشح

1  
اٌرطٛس اٌراس٠خٟ ٌظا٘شج اٌطٛطُ اٌذ١ٛأٟ 

 ٌذٜ اٌؼشب لثً اإلعالَ
 سعاٌح  ػضٛاً 

د٠اٌٝ/ اٌرشت١ح ٌٍؼٍَٛ 

 اإلٔغا١ٔح/ اٌراس٠خ

فٟ  1665

22/6/2022 

ذاس٠خ إٌّالشح 

26/1/2022 
 

 

 

 ٚاألطاس٠خ اٌجاِؼ١ح: اً: اٌرم٠ُٛ اٌؼٍّٟ ٌٍشعائً ػاشش

 اٌراس٠خ اٌمغُ -اٌى١ٍح  -اٌجاِؼح  اٌذساعح  اٌشعاٌح/األطشٚدحػٕٛاْ  خ

1  
اٌرغاِخ ػٕذ اٌخٍفا  اٌؼثاع١١ٓ فٟ سعاٌح ِاجغر١ش)

 ٘ـ(300-132اٌمش١ٔٓ اٌصأٟ ٚاٌصاٌس اٌٙجش١٠ٓ

ػثاعٟ/ 

دضاسج 

 أعال١ِح

 22/6/2022 اٌراس٠خ -و١ٍح ا٢داب-جاِؼح ذىش٠د

 



 : اٌرم٠ُٛ اٌؼٍّٟ ٌٍثذٛز األواد١ّ٠ح: دادٞ ػشش

 اٌراس٠خ  )اعُ اٌّجٍح/اٌذٚس٠ح(حٙاٌج ػٕٛاْ اٌثذس خ

 مجلة دٌالى للبحوث اإلنسانٌة الكهنة لبل اإلسبلم وأثارهم االلتصادٌة  1
فٟ  99

61/3/0206 

 09/60/0206 مجلة دٌالى للبحوث اإلنسانٌة الطبٌب احمد بن دمحم البلدي)) البلطً((  2

3  
اإلسناد والنمد التارٌخً فً كتاب لاعدة فً المؤرخٌن 

 م(6372هـ/776للسبكً)ت
 مجلة دٌالى للبحوث اإلنسانٌة

فً  373
61/1/0200 

 مجلة دٌالى للبحوث اإلنسانٌة مدٌنة بادارٌا دراسة فً التارٌخ الحضاري  4
فً  393
02/1/0200 

 مجلة دٌالى للبحوث اإلنسانٌة هـ(052هـ / 06المضاة المصرٌٌن فً عصر الوالة فً مصر)  5
 فً 735
69/9/0200 

6  
-6037هـ/397-131اللصوص العسكرٌة ) البحرٌة( فً مملكة غرناطة )

 م(6290
  

 

 : اٌرم٠ُٛ اٌؼٍّٟ ٌٍثذٛز األواد١ّ٠ح اٌّمذِح ٌٍرشل١اخ اٌؼ١ٍّح: شأٟ ػشش

 اٌٝ -اٌرشل١ح ِٓ  خ
ػذد 

 اٌثذٛز
 اٌى١ٍح   -اٌجاِؼح 

 ااٌىراب اٌّشعٍح ف١ٙ

 ذاس٠خٗ سلّٗ

1       
 

  اٌرذس٠غٟ: : اٌّؤذّشاخ ٚإٌذٚاخ اٌؼ١ٍّح اٌرٟ شاسن ف١ٙا ػشش ٌسشا

 ٔٛع اٌّشاسوح ِىاْ أؼماد٘ا راس٠خاٌ اٌؼٕٛاْ خ

1  
اٌرؼ١ٍُ االٌىرشٟٚٔ فٟ اٌجاِؼاخ اٌؼشال١ح ت١ٓ ِطشلح إٌمذ 

 ٚػظُ اٌّغؤ١ٌٚح
 دضٛس جاِؼح اٌىٛفح/ِشوض اٌرؼ١ٍُ اٌّغرّش 21/4/2020

2  
اٌٛسشح االٌىرش١ٔٚح )و١ف١ح اعرخذاَ إٌّظح اٌرؼ١ّ١ٍح صَٚٚ 

 ١ِرٕغ(
 دضٛس اٌجاِؼح / اٌرؼ١ٍُ اٌّغرّش األػظُ اإلِاَو١ٍح  23/4/2020

 26/4/2020 اٌٛسشح اٌرط٠ٛش٠ح اٌغادعح ٌمغُ اٌجغشاف١ح  3
/ لغُ و١ٍح اٌرشت١ح ٌٍؼٍَٛ اإلٔغا١ٔح  د٠اٌٝ/

 اٌجغشاف١ح
 دضٛس

 دضٛس لغُ اٌراس٠خ/و١ٍح اٌرشت١ح ٌٍؼٍَٛ اإلٔغا١ٔح  د٠اٌٝ/ 2021 اٌشط١ٓ ٚش١مح اإلٔغا١ٔحاٌثذس اٌراس٠خٟ   4

5  
اٌّؤذّش اٌصأٟ ػشش ٌمغُ اٌجغشاف١ح  ٚٚدذج األتذاز 

 اٌّىا١ٔح 
2022 

لغُ /و١ٍح اٌرشت١ح ٌٍؼٍَٛ اإلٔغا١ٔح  د٠اٌٝ/

 جغشاف١حاٌ

ػضٛ ٌجٕح 

 ذذض١ش٠ح
 

  :اٌرخظضز فٟ ِجاي ٛاٌثذػٕٛأاخ ساتغ ػشش: 

 ذاس٠خ إٌشش اٌّجٍذ/ اٌؼذد ِذً إٌشش ػٕٛاْ اٌثذس خ

1  
 نمطة االنطبلق للتنمٌة البشرٌة المستدامة

 :الرغبة واالستعداد الذاتً للتطور 
  دٌالى

16 
 

0262 

 0262 10 دٌالى )دراسة فً الجغرافٌة التارٌخٌة( فً عهد الرسول دمحم اآلبار  2

 0265 11 دٌالى )دراسة فً الجغرافٌة التارٌخٌة( اإلسبلممكة لبل  آبار  3

4  
  اإلسبلممكة لبل  آبارمصادر المٌاه فً شبه الجزٌرة العربٌة)

 (أنموذجا
/كلٌة واآلثاردراسات فً التارٌخ 

 /جامعة بغداداآلداب
29 0265 

 

5  
/كلٌة واآلثاردراسات فً التارٌخ  )دراسة فً الجغرافٌة التارٌخٌة( اإلسبلممكة فً   آبار

 /جامعة بغداداآلداب
56 0265 

 0261 0 اإلنسانٌةمجلة اشنونا للدراسات  بن شبرمة ومروٌاته التارٌخٌة عبد هللاالماضً   6

 0261 1 اإلنسانٌةمجلة اشنونا للدراسات  اإلسبلموموالفه فً  األنصاريالصحابً جبار بن صخر   7

6  
/كلٌة واآلثاردراسات فً التارٌخ  لزوجاته وبناته ممدار صداق الرسول دمحم

 /جامعة بغداداآلداب
16 

 
0267 

 تشرٌن الثانً

1  
/جامعة اآلدابكلٌة  اآلدابمجلة  انموذجا   الصداق فً عصر الرسول دمحم

 بغداد
600  0267 

 أٌلول

10  
منزلة العلماء من خبلل كتاب محاضرات األدباء ومحاورات 

 م(6623/ه520ت ) األصفهانًالشعراء والبلغاء للراغب 
 م0263كانون األول   73العدد: مجلة دٌالى للبحوث اإلنسانٌة

11  
ألبً   من خبلل كتاب مفٌد العلوم ومبٌد الهموم النساء صفات

 م933/هـ333 سنة بكر الخوارزمً المتوفى
 جامعةال/التربٌةمجلة كلٌة 

 المستنصرٌة
 1العدد: 

-المجلد األول
0263 

36/60/0263 

 0269حزٌران  72العدد: /كلٌة واآلثاردراسات فً التارٌخ                                       بدر وممدار فدائهم من خبلل كتاب سارىآ  12



 نهاٌة اإلرب فً فنون األدب للنوٌري
 م(6330ه/ 733) المتوفى

 0269 /جامعة بغداداآلداب

13  
 المحاضرة الوزٌر حامد بن العباس من خبلل كتاب  نشوار 

 للتنوخً وأخبار المذاكرة  
 م(992ه/ 332) المتوفى

كلٌة  /مجلة سا مراء
 سامراء/جامعة التربٌة

 15بالعدد:
بتارٌخ : تشرٌن 

 0202الثانً 

 0202كانون األول 

14  
 فوائد النباتات التً ذكرت فً المرآن الكرٌم

 والسنة النبوٌة دراسة تارٌخٌة
 31العدد :  مجلة دٌالى للبحوث اإلنسانٌة

 الجزء األول
 م0202كانون األول 

15  
 لصور العراق من خبلل كتاب معجم البلدان لٌالوت الحموي         

 م(6003 / هـ101)المتوفى 
 96العدد: مجلة دٌالى للبحوث اإلنسانٌة

 3المجلد:
0200  

16  
جامعة / األساسٌةمجلة العلوم  األحجار الكرٌمة فً تارٌخ الحضارة اإلسبلمٌة وتوزٌعها الجغرافً

 واسط
 7 دد:الع

 5 المجلد:
3/1/0200 

17  
مجلة آداب الفراهٌدي/كلٌة  المعادن وموالعها الجغرافٌة فً تارٌخ الحضارة اإلسبلمٌة

 اآلداب /جامعة تكرٌت
لبول نشر      

  292بعدد:
 62/3/0200فً 

    الشاهد ودوره فً المضاء فً تارٌخ الحضارة اإلسبلمٌة  16

 

 

 اٌرؼ١ٍُ اٌّغرّش: خاِظ ػشش: اٌّشاسوح فٟ

 ِىاْ أؼماد٘ا ػٕٛاْ اٌّذاضشج/إٌذٚج/ٚسشح اٌؼًّ خ
ٔٛع 

 اٌّشاسوح

 األِش االداسٞ تاٌّشاسوح

 ذاس٠خٗ سلّٗ جٙح اإلطذاس

1  
الحضاري فً محافظة دٌالى وكٌفٌة  اإلرثندوة)

 المحافظة علٌه(
 محاضر جامعة دٌالى 

التربٌة للعلوم 
 اإلنسانٌة

796  62/6/0267 

 ِذاضش جامعة دٌالى (الشائعة لدى طلبة الدراسات العلٌا األخطاءندوة)  2
التربٌة للعلوم 

 اإلنسانٌة
2312  3/3/0267 

 شِذاض جامعة دٌالى ندوة )التوزٌع المكانً لآلثار فً محافظة دٌالى(  3
التربٌة للعلوم 

 اإلنسانٌة
63666  03/60/0267 

 جامعة دٌالى العالمًالمؤتمر العلمً التاسع لٌوم المٌاه   4
دضٛس 

 ِٚشاسوح

التربٌة للعلوم 
 اإلنسانٌة

5559 9/2/0263 

5  
 (أسواق بعموبا بٌن الماضً والحاضرندوة)

 محاضر جامعة دٌالى 
التربٌة للعلوم 

 اإلنسانٌة
1171 

 
61/2/0269 

6  
)الصداق فً اإلسبلم  بٌن الماضً حلمة دراسٌة 

 (والحاضر
 ِذاضش جامعة دٌالى

للعلوم التربٌة 
 اإلنسانٌة

65322  
03 /62/0269 

7  
ورشة عمل باالشتران مع مدٌرٌة تربٌة دٌالى 

 بعنوان) نحو مناهج متطورة خدمة ألجٌال منتجة( 
 جامعة دٌالى

دضٛس 

 ِٚشاسوح 

التربٌة للعلوم 
 اإلنسانٌة

61133 
63/66/0269 

6  
نشاط ال صفً بالتنسٌك مع شعبة التطوٌر والتعلٌم 

بعنوان)دور الطالب الجامعً فً العملٌة المستمر 
 التعلٌمٌة(

 محاضر جامعة دٌالى
التربٌة للعلوم 

 اإلنسانٌة
6135  

 
32/6/0202 

1  
مشاركة فً الدورة التدرٌبٌة )طرائك كتابة البحث 

 العلمً باستخدام الوسائل الحدٌثة( 
 ِذاضش جامعة دٌالى 

التربٌة للعلوم 
 اإلنسانٌة

729 
  

65/6/0202 

10  
ال صفً بالتنسٌك مع شعبة التطوٌر والتعلٌم  نشاط

المستمر بعنوان)االنضباط والسلون األكادٌمً لدى 
 طلبة المرحلة األولى(

 شِذاض جامعة دٌالى
التربٌة للعلوم 

 اإلنسانٌة
6753 

 
3 /0 /0202 

11  
ندوة ) لصور العراق من خبلل كتاب معجم البلدان 

 م(6003 -هـ101المتوفى  لٌالوت الحموي
 محاضر جامعة دٌالى

التربٌة للعلوم 
 اإلنسانٌة

1075   
 

62/9/0202 

12  
ورشة عمل)أهمٌة النباتات التً ذكرت فً المران 

 الكرٌم والسنة النبوٌة دراسة فً فوائدها( 
 ِذاضش جامعة دٌالى

التربٌة للعلوم 
 اإلنسانٌة

6336 
  
0/0/0206 

13  
 –ندوة علمٌة بعنوان)وفاة الرسول دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ودفنه 

 دراسة تارٌخٌة فً الزمان والمكان(
 شِذاض جامعة دٌالى 

التربٌة للعلوم 
 اإلنسانٌة

6333 
 
0 /0 /0206 

14  

نشاط ال صفً بالتنسٌك مع شعبة التطوٌر والتعلٌم 
المستمر بعنوان)التبرع بالكتب المنهجٌة والمبلزم 

طلبة طلبة المراحل الجدد من اجل تمدٌم  إلىالخاصة 
 (222المساعدة والدعم لطلبتنا 

 محاضر جامعة دٌالى
التربٌة للعلوم 

 اإلنسانٌة
35 

  
 
5/6/0206  

15  
شعبة التطوٌر والتعلٌم نشاط ال صفً بالتنسٌك مع 

المستمر بعنوان)طرائك كتابة البحث العلمً 
 باستخدام الوسائل الحدٌثة(

 ِذاضش جامعة دٌالى
التربٌة للعلوم 

 اإلنسانٌة
6373 

  
0/0/0206  

16  
نشاط ال صفً بالتنسٌك مع شعبة التطوٌر والتعلٌم 
المستمر بعنوان)أهمٌة الغطاء النباتً فً المؤسسة 

 التعلٌمٌة
 شِذاض جامعة دٌالى

التربٌة للعلوم 
 اإلنسانٌة

6275 
 
3/0/0206 

17  

بالتنسٌك مع شعبة التطوٌر والتعلٌم المستمر ندوة 
بعنوان )أهمٌة النباتات التً ذكرت فً المرآن الكرٌم 

والسنة النبوٌة دراسة فً فوائدها( عبر برنامج 
 المٌت

 شِذاض جامعة دٌالى
التربٌة للعلوم 

 اإلنسانٌة
5991   

 
 

07/1/0206 

16  
ندوة علمٌة إلامتها وحدة األبحاث المكانٌة 

 بعنوان)التعلٌم األكادٌمً بٌن الجودة والعصرنة(
 شِذاض جامعة دٌالى

التربٌة للعلوم 
 اإلنسانٌة

63367 
65/60/0206 



11  
ورشة عمل وحدة االبحاث المكانٌة مع المكتبة 

بعنوان)  جامعة دٌالى-المركزٌة التعلٌم المستمر
 استخدام المكتبة المركزٌة(

 شِذاض جامعة دٌالى
–المكتبة المركزٌة 

 جامعة دٌالى
6255 

03/60/0206 

20  

علمٌة ألامتها وحدة األبحاث المكانٌة مع ندوة 
 جامعة دٌالى-المكتبة المركزٌة التعلٌم المستمر

بعنوان) كٌفٌة استخدام الكتب فً المكتبة المركزٌة 
 حضورٌا  والكترونٌا (

 شِذاض جامعة دٌالى
التربٌة للعلوم 

 اإلنسانٌة
372 

 
69/6/0200 

21  
ندوة علمٌة ألامتها وحدة األبحاث المكانٌة 

بعنوان)األحجار لكرٌمة والمعادن فً تارٌخ الحضارة 
 التارٌخٌة(اإلسبلمٌة دراسة فً الجغرافٌة 

 شِذاض جامعة دٌالى
التربٌة للعلوم 

 اإلنسانٌة
6577 

 
0/0/0200 

22  
 ندوة علمٌة ألامتها وحدة األبحاث المكانٌة بعنوان

الشاهد ودوره فً )بالتعاون مع لسم الجغرافٌة 
 المضاء فً تارٌخ الحضارة اإلسبلمٌة

 شِذاض جامعة دٌالى
التربٌة للعلوم 

 اإلنسانٌة
2911 

 
06/2/0200 

 

 

 

 فٟ اٌجاِؼح ٚاٌى١ٍح : اإلداس٠ح ػض٠ٛح اٌٍجاْسئاعح ٚ:  ػشش طداع

  اٌّٛلغ ػٕٛاْ اٌٍجٕح خ
 جاِؼٟ/ أِش

 إداسٞ 
 اإلطذاسجٙح  ذاس٠خٗ سلّٗ

1  
 لجنة تشدٌد الحراسة على الجامعة 

 
 2577 أِش جاِؼٟ ػضٛاً 

 رئاسة جامعة دٌالى 62/1/0221

ً  لجنة تمٌٌم األسعار  2  رئاسة جامعة دٌالى  03/62/0262فً 62262 أِش جاِؼٟ سئ١غا

3  
ندوة)نظم المعلومات ودورها فً لجنة ل

  أِش جاِؼٟ ػضٛاً  للمدن( األساسًالتصمٌم 
61223 

 رئاسة جامعة دٌالى  32/66/0262فً

4  
وندوة  (التفكٌر المكانً فً الحٌاةندوة)لجنة ل

تدرٌس مادتً نظم المعلومات الجغرافٌة عن 
 (222بعد 

 67222 أداسٞأِش  ػضٛاً 
 

06/60/0265 
 جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة

 للعلوم اإلنسانٌة

5  
 دلة المعلومة أساس التنمٌة(ندوة)لجنة ل

 5233 أِش أداسٞ ػضٛاً 
3/2/0261 

  
 جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة

 للعلوم اإلنسانٌة

6  
لجنة لندوة الموسم الثمافً لوحدة األبحاث 

بعنوان)الجامعة ومجتمع المكانٌة الموسوم 
 المعرفة(

 5053 أِش أداسٞ ػضٛاً 
 جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة 1/2/0261

 للعلوم اإلنسانٌة

7  
الزراعة فً محافظة دٌالى وسبل ندوة)لجنة ل

 (معالجتها
 63323 أِش أداسٞ ػضٛاً 

 جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة 32/62/0261
 للعلوم اإلنسانٌة

6  
الحضاري وكٌفٌة المحافظة اإلرث ندوة)لجنة ل
 علٌه (

   65913 أِش أداسٞ ػضٛاً 
 جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة 62/60/0261

 للعلوم اإلنسانٌة

1  
الشائعة لدى طلبة  األخطاءندوة)لجنة ل

 2203 أِش أداسٞ ػضٛاً  الدراسات العلٌا(
 
 5/3/0267 

  

 جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة
 للعلوم اإلنسانٌة

10  
-0267الفصل الدراسً الثانً) لجنة لندوات

 أِش أداسٞ ػضٛاً  (0263
67373 

 

 
63/60/0267 

 جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة
 للعلوم اإلنسانٌة

11  
 لجنة تدلٌك استمارات التمٌٌم

   69065 أِش أداسٞ ػضٛاً 
 

01/60/0269 
 جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة

للعلوم اإلنسانٌة/لسم 
 الجغرافٌة

12  
 الوطنًلجنة التصنٌف 

 62370 أِش أداسٞ ػضٛاً 
61/1/0269 

  
 جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة

للعلوم اإلنسانٌة/لسم 
 الجغرافٌة

13  

تشكٌل اللجان الدائمة لمسم الجغرافٌة للعام 
  -اللجنة االمتحانٌة 0202-0269الدراسً 

التصنٌف  -غٌاب الطلبة -حموق اإلنسان
 لجنة إدخال البٌانات االوراكل -الوطنً

 67611 أِش أداسٞ ػضٛاً 

من 02/66/0206
 أمانة المجلس

 جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة
للعلوم اإلنسانٌة/لسم 

 الجغرافٌة

14  
تشكٌل اللجان الدائمة لمسم الجغرافٌة للعام 

   2235 أِش أداسٞ ػضٛاً  اللجنة االمتحانٌة 0206-0202الدراسً 
02/5/0206 

  
 جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة

للعلوم اإلنسانٌة/لسم 
 الجغرافٌة

15  
 0206لجنة لجرد مخازن الكلٌة لسنة 

 63976 أِش أداسٞ ػضٛاً 
 جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة 09/60/0206

 للعلوم اإلنسانٌة

16  
 األبحاثلجنة علمٌة لوحدة 

 6297 أِش أداسٞ ػضٛاً 
 جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة 02/6/0200

 األبحاث/وحدة للعلوم اإلنسانٌة

17  
 لجنة تعضٌد البحوث لوحدة األبحاث

 6292 أِش أداسٞ ػضٛاً 
 جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة 02/6/0200

 /وحدة األبحاثللعلوم اإلنسانٌة

16  
لجنة استشارٌة علمٌة  لوحدة األبحاث 

 للتنسٌك مع دوائر الدولة
 6293 أِش أداسٞ ػضٛاً 

 جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة 02/6/0200
 /وحدة األبحاثللعلوم اإلنسانٌة



11  
لجنة لبلرتباط مع األداء الجامعً ألعضاء 

 وحدة األبحاث المكانٌة
 6079 أِش أداسٞ ػضٛاً 

 جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة 07/6/0200
 /وحدة األبحاثللعلوم اإلنسانٌة

20  
 لجنة تدلٌمٌة لحصر الكشوفات التً لم تنجز

 ً  922 أِش أداسٞ سئ١غا
 جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة 09/6/0200

 للعلوم اإلنسانٌة

21  
ٌجٕح  ػضٛ لجنة المؤتمر الثانً عشر لمسم الجغرافٌة 

 ذذض١ش٠ح
 6517 أِش أداسٞ

 جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة 6/6/2022
 للعلوم اإلنسانٌة

22  
ٌجٕح  ػضٛ لجنة امتحانٌه فً لسم الجغرافٌة

 اِرذا١ٔٗ
 6513 أِش أداسٞ

 دٌالى / كلٌة التربٌةجامعة  2022/ 21/7
 للعلوم اإلنسانٌة

23  
لجنة خاصة بمبول الطلبة فً الدراسة 

 م(0203-0200المسائٌة)
 167 أِش أداسٞ ػضٛا

 جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة 22/1/2022
 للعلوم اإلنسانٌة

24  
التمسٌط والتخفٌض لجنة النظر فً طلبات 

 م(0203-0200لؤلجور الدراسٌة المسائٌة)
 12011 أداسٞأِش  ػضٛا

 جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة 6/10/2022
 للعلوم اإلنسانٌة

25  
لجان دائمة فً لسم التارٌخ من ضمنها لجنة 

 م(0203-0200امتحانٌه)
ٌجٕح  ػضٛ

 اِرذا١ٔٗ
 13210 أِش أداسٞ

 جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة 26/10/2022
 للعلوم اإلنسانٌة

 

 : شٙاداخ اٌرمذ٠شورة اٌشىش ، اٌجٛائض ٚ ػشش:  تغعا

 اٌجٙح اٌّأذح خ
وراب 

 شىش/شٙادج
 األعثاب اٌّٛجثح ذاس٠خٗ سلُ اٌىراب

 ِٕرغثٟ ِشوض ٚذشى١الخ اٌٛصاسج وافح اٌّذرشِْٛ 6/5/2020 206 وراب شىش اٌٛص٠ش  1

 اٌجاِؼاخ وافح 11/6/2020 532 وراب شىش اٌٛص٠ش  2

3  
ٚو١ً ٚص٠ش أ.د غغاْ 

 د١ّذ
 اٌجاِؼاخ/ تغذاد،اٌّغٕظش٠ح،.. د٠اٌٝ إٌٝ 27/1/2020 4443 وراب شىش

 اٌجاِؼاخ وافح 23/1/2020 701 ذص١ّٓ جٙٛد اٌٛص٠ش  4

 اٌغ١ذاخ ٚاٌغادج ِٕرغثٟ جاِؼح د٠اٌٝ اٌّذرشِْٛ 26/6/2021 1431 وراب شىش اٌٛص٠ش  5

 ِٕرغثٟ ٚصاسج اٌرؼ١ٍُ اٌؼاٌٟ وافح اٌّذرشِْٛ 30/6/2022 617 وراب شىش اٌٛص٠ش  6

 ِٕرغثٟ ٚصاسج اٌرؼ١ٍُ اٌؼاٌٟ وافح 16/6/2022 1607 وراب شىش اٌٛص٠ش  7

 ٌٍّذافظح ػٍٝ أِٛاي اٌذٌٚح 21/6/2004 3116 وراب شىش سئ١ظ اٌجاِؼح  6

 ٌالٌرضاَ تاٌذٚاَ 16/1/2006 424 وراب شىش سئ١ظ اٌجاِؼح  1

 ٛاجثٌُٙالٌرضاَ ت 17/1/2006 361 وراب شىش سئ١ظ اٌجاِؼح  10

 را١ِٓ اٌذّا٠ح ٌٛلائغ اٌّؤذّشٌ 26/3/2006 2006 وراب شىش سئ١ظ اٌجاِؼح  11

 تذشٌٍجٙٛد اٌّثزٌٚح خالي اٌذٚسج اٌرذس٠ث١ح اٌخاطح  11/1/2006 7173 وراب شىش سئ١ظ اٌجاِؼح  12

 ِأح ٚإخالص اٌغ١ذ ِاٌهٌأل 30/4/2007 2614 وراب شىش سئ١ظ اٌجاِؼح  13

 ٌٍجٙٛد اٌّثزٌٚح 23/12/2001 15766 وراب شىش سئ١ظ اٌجاِؼح  14

 ٌٍجٙٛد اٌّثزٌٚح 16/6/2010 13267 وراب شىش اٌجاِؼحسئ١ظ   15

 ٌٍجٙٛد اٌّثزٌٚح فٟ إ٘ذا  اٌّىرثح اٌّشوض٠ح 1/2/2016 1172 وراب شىش سئ١ظ اٌجاِؼح  16

 ر١ّضج إلٌما  ِذاضشاخ فٟ اٌّذاسطٌٍجٙٛد اٌّ 4/12/2016 55012 وراب شىش ِذ٠ش ذشت١ح د٠اٌٝ  17

 ٌٍجٙٛد اٌّر١ّضج إلٌما  ِذاضشاخ فٟ اٌّذاسط 26/11/2016 17366 ذص١ّٓ جٙٛد سئ١ظ اٌجاِؼح  16

 ٌٍجٙٛد اٌّثزٌٚح ٌٍّشاسو١ٓ فٟ اٌرؼ١ٍُ االٌىرشٟٚٔ 26/10/2020 7123 وراب شىش سئ١ظ اٌجاِؼح  11

 5/7/2022 10026 وراب شىش سئ١ظ اٌجاِؼح  20
ٌٍجٙٛد اٌّثزٌٚح ٚاٌّر١ّضج فٟ اٌٍجاْ تاٌّؤذّش 

 ٌٍجغشف١ح

 ّٛلف اٌّششف اٌشُٙ فٟ اٌذفاظ ػٍٝ اٌششف ٌٍ 11/4/2006 2314 وراب شىش سئ١ظ اٌجاِؼحِغاػذ   21

 ٌٍجٙٛد اٌّثزٌٚح فٟ ألاِح إٌذٚج اٌؼ١ٍّح 16/12/2014 17062 وراب شىش سئ١ظ اٌجاِؼحِغاػذ   22

 ٌٍجٙٛد اٌّثزٌٚح فٟ ذغ١ًٙ ِخٌُٛٙ 16/2/2001 362 وراب شىش ٚصاسج اٌصمافح ٚاإلػالَ  23

 اٌٛاجثاخ أدا ٌٍجٙٛد اٌّر١ّضج فٟ  2/10/2004 161 وراب شىش اٌؼ١ّذ  24

 ٌٍجٙٛد اٌّثزٌٚح فٟ ٔمً اٌمشطاع١ح 20/12/2004 1357 وراب شىش اٌؼ١ّذ  25

 ٌٍجٙٛد اٌّثزٌٚح فٟ ٔمً اٌمشطاع١ح 26/3/2005 517 وراب شىش اٌؼ١ّذ  26

 ٌٍجٙٛد اٌّثزٌٚح فٟ اٌذٍمح إٌماش١ح 6/5/2005 611 وراب شىش اٌؼ١ّذ  27

 ٌألِأح فٟ اٌؼصٛس ػٍٝ لطؼح ر٘ث١ح 3/4/2007 447 شىشوراب  اٌؼ١ّذ  26

 اٌؼًّ فٟ اٌٛدذج اإلداس٠ح أذّاٌٍَجٙٛد اٌّثزٌٚح فٟ  14/6/2007 1071 وراب شىش اٌؼ١ّذ  21

 ٌٍجٙٛد اٌّثزٌٚح فٟ اٌرغج١ً اٌّغائٟ 2/12/2007 1766 وراب شىش اٌؼ١ّذ  30

 أ١ٌىٌٍُجٙٛد اٌّثزٌٚح فٟ أدا  اإلػّاي اٌّٛوٍح  27/1/2006 2236 وراب شىش اٌؼ١ّذ  31

 أ١ٌىٌٍُجٙٛد اٌّثزٌٚح فٟ أدا  اإلػّاي اٌّٛوٍح  3/5/2001 171 وراب شىش اٌؼ١ّذ  32

 ٌٍجٙٛد اٌّر١ّضج فٟ أدا  اٌٛاجثاخ 15/7/2001 تال وراب شىش اٌؼ١ّذ  33

 أ١ٌىٌٍُجٙٛد اٌّثزٌٚح فٟ أدا  اإلػّاي اٌّٛوٍح  22/12/2010 2721 وراب شىش اٌؼ١ّذ  34

 أ١ٌىٌٍُجٙٛد اٌّثزٌٚح فٟ أدا  اإلػّاي اٌّٛوٍح  31/1/2010 311 وراب شىش اٌؼ١ّذ  35

 أ١ٌىٌٍُجٙٛد اٌّثزٌٚح فٟ أدا  اإلػّاي اٌّٛوٍح  12/4/2010 1063 وراب شىش اٌؼ١ّذ  36



 أ١ٌىٌٍُجٙٛد اٌّثزٌٚح فٟ أدا  اإلػّاي اٌّٛوٍح  3/5/2010 1571 وراب شىش اٌؼ١ّذ  37

 ٌٍجٙٛد اٌّر١ّضج فٟ أدا  اٌٛاجثاخ  15/5/2010 7045 وراب شىش اٌؼ١ّذ  36

 ٌٍجٙٛد اٌّر١ّضج فٟ أدا  اٌٛاجثاخ فٟ ٚدذج اٌرشل١اخ 26/6/2010 1631 وراب شىش اٌؼ١ّذ  31

 اإلػّاي وّذ٠ش ِىرة اٌؼ١ّذٌٍجٙٛد اٌّثزٌٚح فٟ أدا   26/10/2010 2731 وراب شىش اٌؼ١ّذ  40

 ٌٍجٙٛد اٌّثزٌٚح فٟ أدا  اإلػّاي اٌّٛوٍح ٌىُ 31/10/2010 2773 وراب شىش اٌؼ١ّذ  41

 ٌٍجٙٛد اٌّر١ّضج فٟ أدا  اٌٛاجثاخ  7/1/2013 1 وراب شىش اٌؼ١ّذ  42

 ٌٍذظٛي ػٍٝ شٙادج اٌّاجغر١ش فٟ اٌّذج االطغش٠ح 17/3/2013 620 وراب شىش اٌؼ١ّذ  43

 ٌٍجٙٛد اٌّر١ّضج فٟ ضثظ داٌح اٌغش 16/5/2016 7317 وراب شىش اٌؼ١ّذ  44

 ٌرأ١ٌف وراب )ا٢تاس فٟ ِىح ٚاٌّذ٠ٕح...( 5/10/2016 12235 وراب شىش اٌؼ١ّذ  45

 ٌٍجٙٛد اٌّر١ّضج فٟ أدا  اٌٛاجثاخ 15/12/2016 16035 وراب شىش اٌؼ١ّذ  46

 اٌّىا١ٔح األتذازٌٍجٙٛد اٌّثزٌٚح ِٓ لثً ٚدذج  7/12/2017 16676 وراب شىش اٌؼ١ّذ  47

 ا٢دابو١ٍح –إل٘ذا  وراب إٌٝ جّؼح اٌّٛطً  17/1/2016 554 وراب شىش اٌؼ١ّذ   46

 ٌٍجٙٛد اٌّثزٌٚح فٟ األػّاي ٌجٕح اٌرم١١ُ اٌغٕٛٞ 2/2011/ 11      2317 وراب شىش اٌؼ١ّذ  41

 فٟ األػّاي ٌجٕح اٌرم١١ُ اٌغٌٍٕٛٞجٙٛد اٌّثزٌٚح  30/12/2011 11400 وراب شىش اٌؼ١ّذ  50

 ٌٍجٙٛد اٌّثزٌٚح فٟ أجاص اٌثذٛز 27/7/2021 6163 وراب شىش اٌؼ١ّذ  51

 اٌشاصٞ. ِٓ ٌٍجٙٛد اٌّثزٌٚح فٟ فش٠ك اٌؼًّ اٌثذصٟ  26/7/2021 2664 وراب شىش اٌؼ١ّذ  52

 6/6/2022 6517 وراب شىش اٌؼ١ّذ  53
اٌّؤذّش اٌصأٟ  أٔجاحٌٍجٙٛد اٌؼ١ٍّح اٌّثزٌٚح فٟ 

 األتذاز اٌّىا١ٔحػشش ٌمغُ اٌجغشاف١ح ٚٚدذج 

 22/1/2022 11411 وراب شىش اٌؼ١ّذ  54
-2021ٌٍجٙٛد اٌّثزٌٚح فٟ أجاص اٌخطح اٌؼ١ٍّح 

2022 

 ٌٍجٙٛد اٌؼ١ٍّح اٌّثزٌٚح ٌٍّشاسوح فٟ االٔرخاتاخ 13/10/2022 12513 وراب شىش سئ١ظ اٌٛصسا    55

 

 

 : اٌىرة اٌّؤٌفحػشش:  شآِ

 

 

 

 

 -ذاعغ ػشش: اٌشٙاداخ اٌرمذ٠ش٠ح:

 

 

 

 

 

 

  

 -ذاعغ ػشش: اٌٍغاخ اٌرٟ ٠ج١ذ٘ا اٌرذس٠غٟ:

 

 

 

 ِذً اٌطثغ ػٕٛاْ اٌىراب خ
فٟ  اإل٠ذاععٕح اٌطثغ ٚسلُ 

 اٌّطثؼح

1 1 
 اإلسبلمفً مكة والمدٌنة فً الجاهلٌة و  آلبار

 )دراسة فً الجغرافٌة التارٌخٌة(
 

المطبعة المركزٌة 
 فً جامعة دٌالى

فً دار الكتب  اإلٌداعرلم  0261
لسنة ( 6626)والوثائك الوطنٌة ببغداد

 م0261

2 2 
المطبعة المركزٌة  حكاٌة)دراسة عن سوق بعموبة(لكل مكان 

 فً جامعة دٌالى
فً دار الكتب  اإلٌداعرلم  0267

(لسنة 6076) والوثائك الوطنٌة ببغداد
 م0267

 النشاط أو اإلبداعنوع  خ
شهادة 
 تمدٌرٌة 

 الجهة المانحة
عنوان النشاط أو 

 اإلبداع
 السنة

 1 تثمٌن جهود  1 1

 عمٌدالسٌد ال
 

 لئلعمال تثمٌن
 الموكلة

 

0223 

2 2 
لجنة تحضٌرٌة فً ندوة 
 الزراعة فً محافظة دٌالى

 عمٌدالسٌد ال 6
 

 0261 لجنة تحضٌرٌة

3  
 عمٌدالسٌد ال 6 تثمٌن جهود

 
 0263 للترلٌة العلمٌة م

4  
 مؤتمرلجنة تحضٌرٌة فً 

 لسم الجغرافٌة

 عمٌدالسٌد ال 6
 

 0200 لجنة تحضٌرٌة

 اللغة خ

 اٌؼشت١ح 1 1

2 2  

3   


