
                                                   
                                 

 ةـوالعلمٌ ةالذاتٌ السٌرة  

  

 

 العباســي ىـمىسم ــد الكريــدر عبــر مبــماهد.  االسن الرباعي: -

  Maher mubdr abdulkareemبحسب جىاز السفر:  االسن الثالثي -

 11/3/1970تاريخ الىالدة: -

 2013/ 5 / 91  تاريخ الحصىل عليها:                                                             دكتىراهالشهادة:   -

 تاريخ الىالياث المتحدة االمريكيت التخصص الذقيق:                       ومعاصر تاريخ حديث التخصص العام: -

 تاريخ االستحقاق  2022 /13/4تاريخ الحصىل عليو:                                 استاذاللقب العلوي:  -

          سنت 17عذد سنىاث الخذهت في التعلين العالي:    -

 تىجد ال عذد سنىاث الخذهت خارج التعلين العالي: -

 maher_mubder@yahoo.comالبريذ االلكتروني: -

 17/8/2005 : تاريخ هنح الشهادة                           ديالىجامعت  لشهادة البكلىريىس:الجهت الوانحت  -

 12/1/2009 : تاريخ هنح الشهادة                            جامعت ديالى الجهت الوانحت لشهادة الواجستير: -

 19/5/2013: تاريخ هنح الشهادة                             جامعت بغداد الجهت الوانحت لشهادة الذكتىراه: -

    المهاجرون العرب في الىالياث المتحدة االمريكيت ونشاطاتهم السياسيت واالقتصاديت  عنىاى رسالت الواجستير: -

 (1973-1956والفكريت )

 (99;3-85;3سٌاسة الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة اتجاه كوبا ) الذكتىراه: عنىاى اطروحت -

 ;42/8/422فً  9475  بموجب االمر الجامعي             مدرس مساعد الترليات العلمية:

 4235/ ;/  ;4فً  36646  بموجب االمر الجامعي                    مدرس                    

 46/33/4238فً  37659  بموجب االمر الجامعي              استاذ مساعد                   

 4244/ 6/32فً  36642بموجب االمر الجامعً                 استاذ                           

 مكتب معلومات المفرق  4228/ :/9تارٌخ االصدار     9;36رلم بطالة السكن:  -

 



                                                   
                                 

 4252/ 9/5تارٌخ النفاذ     4244/ 8/3تارٌخ االصدار     A 3:2:2395رلم جواز السفر :  -

 49/4/4252تارٌخ النفاذ       4/4242/:4تارٌخ اصدارها          65926;9265;3رلم البطالة الموحدة:  -

 الوظائف التً شغلها : -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظيفة ت

 4232-;422 كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة  ممرر لجنة الترلٌات العلمٌة 1

 4232 كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة مسإول شعبة العاللات والبعثات 2

 4237 -4235 كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة مسإول شعبة ضمان الجودة 3

مدٌر االلسام الداخلٌة/ جامعة  4
 دٌالى

/ 34/:4 – 34/4237/:4 جامعة دٌالى

42239 

 4242 -:423 كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة/ جامعة دٌالى معاون العمٌد لشإون الطلبة 5

 

 فٌهاو المعاهد التً درس أالجامعات  -

 مالحظات الى -الفترة من  الجهة )الجامعة )الكلية(/ المعهد( ت

  ومازلت -4232 جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة 1

 

 .الدراسٌة التً لام بتدرٌسها مرراتالم -

 السنة الدراسية المادة المسم الكلية الجامعة ت

/ الدراسة دٌالى 1
 االولٌة

التربٌة للعلوم 
 االنسانٌة

تارٌخ اوروبا فً  التارٌخ
 السابع عشرالمرن 

4232-4233 

تارٌخ الوطن  = = = = = = 2
 العربً الحدٌث

4233-4234 

تارٌخ اوروبا فً  = ==== = 3
 عصر النهضة

4234-4235 

تارٌخ اٌران وتركٌا  = ==== = 4
 الحدٌث والمعاصر

4234-4235 

تارٌخ اوروبا فً  = ==== = 5
 الوسٌطالعصر 

4235- 4236 

تارٌخ الوطن  الجغرافٌة ==== = 6
 العربً الحدٌث

4234-4235 

تارٌخ العالم  التارٌخ ==== = 7
 المعاصر

4235-4236 

4236-4237 

دٌالى/ الدراسات  8
 دكتوراه -العلٌا

    

دٌالى/ الدراسات  9
 ماجستٌر العلٌا

تارٌخ الوالٌات  التارٌخ ====
 المتحدة االمٌركٌة

 4244لغاٌة  -4237

دٌالى/ الدراسات  11
 دكتوراه -العلٌا

دراسات فً  التارٌخ ====
حركات التحرر فً 

 امٌركا الجنوبٌة

 4244لغاٌة  -:423

دٌالى/ الدراسة  11
المرحلة  –االولٌة 

 4243لغاٌة  -:423 تارٌخ االمٌركٌتٌن التارٌخ ====



                                                   
                                 

 الرابعة

 

 / الٌوجد فً تطوٌرها أسهم الدراسٌة التً لام بتطوٌرها او  مرراتالم -

 السنة الدراسية المادة المسم الكلية الجامعة ت

1      

 

  ائل واالطارٌحاالشراف على الرس -

عنوان الرسالة او  المسم الكلٌة الجامعة ت
 االطروحة

 السنة الدراسٌة

التربٌة للعلوم  دٌالى 3
 االنسانٌة

رسالة  – التارٌخ
 ماجستٌر

سٌاسة الوالٌات 
المتحدة االمرٌكٌة 

اتجاه االتحاد 
-99;3السوفٌتً 

3;:3 

 

وكالة ناسا  == ==== دٌالى 4
واثرها الفضائٌة 

فً الحرب الباردة 

3;7:-3;97 

 

التربٌة للعلوم  دٌالى 5
 االنسانٌة

رسالة  -التارٌخ
 ماجستٌر

بٌل كلٌنتون وأثره 
فً سٌاسة 

الوالٌات المتحدة 

-68;3االمرٌكٌة 

4223 

 

جٌمس بٌكر وأثره  === === === 6
فً السٌاسة 

-52;3االمرٌكٌة 

3;;5 

 

فولجنسٌو باتٌستا  === === === 7
وأثرة السٌاسً فً 

 95;3-32;3كوبا 

 

اطروحة  -التارٌخ === === 8
 دكتوراه

جورج بوش وأثره 
فً سٌاسة 

الوالٌات المتحدة 

-46;3االمرٌكٌة 

3;;5 

 

اطروحة  -التارٌخ === === 9
 دكتوراه

سٌاسة الوالٌات 
المتحدة االمرٌكٌة 

اتجاه هاٌٌتً 

3;85- 3;96 

 

 

 

 



                                                   
                                 

 

 

 المشاركة فً منالشات الرسائل واالطروحات الجامعٌة -

 او الرسالة عنوان المسم الكلٌة الجامعة ت
 االطروحة

 السنة الدراسٌة

/  التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة دٌالى 1
تخصص تارٌخ 
 حدٌث ومعاصر

 -العاللات السوفٌتٌة
 44;3-39;3األلمانٌة 

الصفة/  4237

 عضو لجنة منالشة
 ماجستٌر

/  التارٌخ االنسانٌة للعلوم التربٌة دٌالى 2
 تارٌخ تخصص

 ومعاصر حدٌث

التطورات السٌاسٌة فً 
 3;;3-86;3زامبٌا 

/ الصفة - 4237

 منالشة لجنة عضو
 ماجستٌر

/  التارٌخ التربٌة للعلوم االنسانٌة دٌالى 3
 تارٌخ تخصص

 ومعاصر حدٌث

ادوارد االول واثره 
السٌاسً فً انكلترا 

345;-3529 

52/8 /4238 – 

الصفة/ عضو لجنة 
 ماجستٌر -منالشة

التربٌة ابن رشد للعلوم  بغداد 4
 االنسانٌة

ودوره  جوزٌف ماكارثً ===
السٌاسً ونشاطه الفكري 

فً الوالٌات المتحدة 
 االمرٌكٌة 

عضو لجنة  4239

 منالشة دكتوراه

تارٌخ العراق الحدٌث فً  === كلٌة التربٌة للبنات الكوفة 5
كتاب دلٌل الخلٌج العربً 

للرحالة البرٌطانً جً 

 -3822جوردن لورٌمر 

3;36 

3:/4/423; 

 عضو لجنة منالشة
 ماجستٌر

الجامعة  6
 العرالٌة

جمعٌة الشبان المسلمٌن  === كلٌة التربٌة
ودورها الفكري 

واالجتماعً فً بغداد 

3;4:-3;93  

4/34 /4242  

 عضو لجنة منالشة
 ماجستٌر

كلٌة التربٌة للعلوم  دٌالى 7
 االنسانٌة

صبري حمادة واثره  ===
-28;3السٌاسً فً لبنان 

3;98 

52/9 /423; 

 عضو لجنة منالشة
 ماجستٌر

سٌاسة الوالٌات المتحدة  === === == 8
االمرٌكٌة تجاه االتحاد 

 3:;3-99;3السوفٌتً

38/9/423; 

 عضوا ومشرفا
 ماجستٌر

 

تطورات المسؤلة الكردٌة  ==== التربٌة للعلوم االنسانٌة دٌالى 9
فً العراق واثر العامل 

الوالٌات  –الدولً فٌها 
المتحدة االمرٌكٌة وتركٌا 

 -3;;3انموذجا واٌران 

4227  

42/3 /4243 

 عضو لجنة منالشة
  دكتوراه

جٌمس بٌكر وأثره فً  === === == 11

-52;3السٌاسة االمرٌكٌة 

3;;5 

6/32/4243  

 عضوا ومشرفا
 ماجستٌر

مٌخائٌل انجلو واثره فً  === === == 11
-3697عصر النهضة 

39/8/4243 

 عضو لجنة منالشة



                                                   
                                 

 ماجستٌر 3786

بٌل كلٌنتون واثره فً  === === == 12
سٌاسة الوالٌات المتحدة 

 4223 -68;3االمرٌكٌة 

8/32 /4243  

 عضوا ومشرفا

جامعة  13
 االنبار

الصراع السٌاسً  === كلٌة اآلداب
والعسكري بٌن شطري 

 6;;3-94;3الٌمن 

4;/9/423: 

 عضو لجنة منالشة
 ماجستٌر

كلٌة التربٌة ابن رشد  بغداد 14
 للعلوم االنسانٌة

الحزب الشٌوعً االمرٌكً  ===

3;3;-3;6: 
36/6/423; 

 عضوا دكتوراه

 عضوا دكتوراه  === كلٌة التربٌة سامراء   15

كلٌة التربٌة للعلوم  دٌالى 16
 االنسانٌة

 عضوا ماجستٌر شركة لٌفانت ===

االوضاع الداخلٌة فً  === === == 17
 ;9;3-92;3كمبودٌا 

38/;/4242 

 عضوا ماجستٌر

فٌلً براندت وأثره فً  === === == 18
سٌاسة المانٌا االتحادٌة 

3;35-3;94 

32  /33  /4243 

 عضوا دكتوراه

سٌاسة روسٌا السوفٌتٌة  === === == 19

 43;3-39;3اتجاه بولندا 
; /34 /4243 

 عضوا ماجستٌر

جورج هربرت واكر بوش  === === == 21
وأثره فً سٌاسة الوالٌات 

-46;3 ةالمتحدة األمٌركٌ

3;55 

8 /6 /4244 

 عضوا ومشرفا 
 دكتوراه

سٌاسة برٌطانٌا تجاه  === === == 21

 84;3 -6;:3أوغندا 
43 /6 /4244 

 عضوا دكتوراه
 

مشروع مانهاتن وأثره فً  === كلٌة التربٌة بنات الكوفة 22

-;5;3المجتمع الٌابانً 

3;68 

: /7 /4244 

 عضوا ماجستٌر

سٌاسة إعادة االعمار فً  === كلٌة التربٌة المستنصرٌة 23
جنوب الوالٌات المتحدة 

 3:99 -3:87االمٌركٌة 

48  /7  /4244 

 عضوا دكتوراه

وكالة االمن المومً  === === دٌالى 25
 96;3-74;3االمٌركً 

 دراسة تارٌخٌة

36 /: /4244 

 رئٌسا ماجستٌر

أوضاع الزراعة فً فرنسا  === === تكرٌت 26
خالل وتؤمٌن احتٌاجاتها 

سنوات الحرب العالمٌة 

 :3;3-36;3االولى 

4; /: /4244 

 عضوا دكتوراه

سٌاسة الوالٌات المتحدة  === === دٌالى 27
االمٌركٌة اتجاه روسٌا 

 43;3-39;3السوفٌتٌة 

4 /33 /4244 

روبرت بروس وأثره  === === دٌالى 28
العسكري والسٌاسً فً 

  ;354-3496اسكتلندا 

38 /33 /4244 



                                                   
                                 

 

  .فٌها شارن التًوالورش  العلمٌة والندوات المإتمرات -

نوع  مكان االنعماد العنوان ت
 المشاركة

 -)بحث
 حضور(

 السنة 

التعرٌف بآلٌات االطفاء  1
 لطالبات االلسام الداخلٌة

 4234 رئٌس الندوة جامعة دٌالى 

2 

 

بداٌة العام الدراسً مرحلة 
 انطاللة جدٌدة –جدٌدة 

 جامعة دٌالى
 

 رئٌس الندوة
 

4234 

 

3 

 

المإتمر الدولً الخامس 
 للجودة

 جامعة الكوفة
 

 حضور
 

4236 

 

 
4 

 

 
 محاضرة فً الجودة 

 

  
 للعلوم التربٌة كلٌة/   دٌالى جامعة

            االنسانٌة

 
 محاضر

 

 

4236 

 الجودة فً محاضرة 5
                                    الشاملة

كلٌة التربٌة للعلوم /   جامعة دٌالى
            االنسانٌة

رئٌس 
 الجلسة

4236 

محاضرة عن أهمٌة النزاهة  6
 فً العمل الجامعً

 للعلوم التربٌة كلٌة/   دٌالى جامعة
            االنسانٌة

 4237 محاضر

ورشة عمل عن الٌة تطبٌك  7
معاٌٌر الجودة واالعتماد 

 االكادٌمً

 للعلوم التربٌة كلٌة/   دٌالى جامعة
            االنسانٌة

 4237 محاضر

جامعة دٌالى/كلٌة التربٌة للعلوم  المإتمر العلمً الثامن 8
 االنسانٌة

 4237/اذار/7-6 مشاركة

المإتمر السنوي السابع  9
عشر لمدٌري االلسام 

 الداخلٌة

ممر وزارة التعلٌم العالً و البحث 
 العلمً

 3/4238/:4 مشاركة

الثامن  المإتمر السنوي 11
عشر لمدٌري االلسام 

  الداخلٌة
  

ممر وزارة التعلٌم العالً و البحث 
 العلمً

كانون الثانً  مشاركة
4239 

المإتمر الدولً االول  11
للعلوم االنسانٌة 
 (3والتربوٌة)رٌس

تشرٌن الثانً  مشاركة جمهورٌة تركٌا/ جامعة باندرما

4239 

محاضرة عن العاللات  12
 العربٌة التركٌة

جمهورٌة تركٌا/ والٌة االزٌغ/ لاعة 
 بلدٌة االزٌغ الكبرى

 :423شباط  محاضر

زٌارة الى جامعة اداٌامان  13
للتنسٌك مع مجلة رٌس 

 الدولٌة

 :423آذار   جمهورٌة تركٌا/ والٌة اداٌامان

المإتمر الدولً االول  14
 للعلوم االنسانٌة والتربوٌة

 جمهورٌة تركٌا/ جامعة االنٌا
بالتعاون مع مركز بابٌر للدراسات 

 والٌة انطالٌا -واالبحاث

نٌسان  37-35 مشارن

423: 

المإتمر الدولً السادس  15
 للعلوم االنسانٌة والتربوٌة

المملكة االردنٌة الهاشمٌة/ مركز 
لندن لالبحاث واالستشارات بالتعاون 

 مع مندى الفكر العربً

نٌسان  :3-38 مشارن

423: 



                                                   
                                 

الدولً االول المإتمر  16
 للعلوم التربوٌة

جمعٌة المناهج والطرائك  -العراق
العرالٌة بالتعاون مع مجلة رٌس 

 التركٌة

 :423آٌار  حضور

ندوة عن الحرب الباردة  17
واثارها فً بعض دول 

 العالم

لسم التارٌخ / كلٌة التربٌة للعلوم 
 االنسانٌة/ جامعة دٌالى

تشرٌن االول  محاضر
4243 

التعدٌالت   ندوة عن 18
الدستورٌة فً الوالٌات 

 المتحدة االمٌركٌة

لسم التارٌخ / كلٌة التربٌة للعلوم 
 االنسانٌة/ جامعة دٌالى

 4243كانون االول  محاضر

ندوة عن االثار السٌاسٌة  19
وااللتصادٌة واالجتماعٌة 

ما بعد الحرب الباردة حتى 

 4225العام 

لسم التارٌخ / كلٌة التربٌة للعلوم 
 االنسانٌة/ جامعة دٌالى

تشرٌن الثانً  محاضر
4244 

 

 

 الدورات التً شارن بها والتً الامها -

 السنة مكان االنعماد عنوان الدورة  ت

 4236   / محاضر االنسانٌة للعلوم التربٌة كلٌة/  دٌالى جامعة .التعلٌم فً الشاملة الجودة فً دورة 1

 2113    االنسانٌة للعلوم التربٌة كلٌة/  دٌالى جامعة مشاركة فً دورة برنامج بوربوٌنت 2

 2115 جامعة دٌالى/ كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة بوربوٌنت برنامج دورة فً مشاركة 3

مشاركة فً ورشة الترمٌز واالعتماد  4
 االكادٌمً

 2114 لسم ضمان الجودة واالداء الجامعً /دٌالى جامعة

 2115 االنسانٌة للعلوم التربٌة كلٌة/ دٌالى جامعة االلكترونًمشاركة فً دورة التصحٌح  5

مشاركة فً دورة عن الٌة تطبٌك معاٌٌر  6
 اتحاد الجامعات العربٌة

 2115 جامعة دٌالى/ لسم ضمان الجودة

التعامل  مشاركة فً دورة )فن االتكٌت و 7
 مع الشخصٌات الهامة(

 2116 الجامعة المستنصرٌة/التعلٌم المستمر

مشاركة فً دورة) ضمان الجودة و  8
متطلبات الحصول على شهادة االٌزو 

39247) 

كانون  جامعة دٌالى/ كلٌة العلوم
االول 
2115 

دورة ارشادٌة وتوعوٌة وتثمٌفٌة لطلبة  9
 االلسام الداخلٌة فً جامعة دٌالى

اذار  االلسام الداخلٌة/ جامعة دٌالى
2116 

 لطلبة وتثمٌفٌة وتوعوٌة ارشادٌة دورة 11
 دٌالى جامعة فً الداخلٌة االلسام

تشرين  دٌالى جامعة/ الداخلٌة االلسام
االول 
2116 

مشاركة فً ورشة عن نظام اللجنة  11
 االمتحانٌة / مدٌر الورشة

آيار  جامعة دٌالى/ كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة
2118 

شباط  ========= مشاركة فً دورة تعلٌم اللغة التركٌة 12
2121 

مشاركة فً دورة عن الٌة االنتخابات  13
  4243الباٌومترٌة لعام 

ايلول  جامعة دٌالى/ كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة
2121 

 

 

 



                                                   
                                 

 

 التوجد/  أوتطوٌرالتعلٌم المجتمع لخدمة التخصص مجالفً  البحثٌة لمشروعاتا -

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

1    

 

  .( التً لام بالنشر فٌهاimpact factorsومجالت )لمٌة المجالت الع -

العدد الذي  عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت
 نشر فٌه

 السنة

 مجلة دٌالى 1
 للبحوث االنسانٌة

العراق/ 
 دٌالى

السٌاسة البرٌطانٌة اتجاه كرد اٌران 
3;5;-3;68 

كانون الثانً  79
4235 

-;7;3الكوبٌة  -االمرٌكٌةالعاللات  العراق/ بغداد مجلة االداب 2

3;85 

 4235 

دراسات  مجلة 3
التارٌخ  فً

 ثارواال

 العراق/ بغداد
 كلٌة اآلداب

اثر ادارة الرئٌس فورد فً الوالٌات 

 99;3-96;3المتحدة االمٌركٌة 
6; 4237 

العراق/  اشنونامجلة  4
 دٌالى

سٌاسة الحكومة التركٌة تجاه االرمن 
3;67-3;:2 

 2117 8 العدد/

 مشترن 

ولائع المإتمر  5
العلمً الثامن 
لكلٌة التربٌة 

للعلوم اإلنسانٌة/ 
 جامعة دٌالى

العراق/ 
 دٌالى

مٌرزا مالكوم خان وأثره اإلصالحً 

 :2;3 -5::3فً اٌران 

ولائع 
 المإتمر

 2115 آذار 7

 

مجلة دراسات  6
فً التارٌخ 

 واالثار

 العراق /بغداد
 كلٌة اآلداب

سٌاسة روسٌا أثر نٌموال األول فً 

 3:77 -3:75الخارجٌة 
72 4237 

 مشترن

مجلة دٌالى  7
 االنسانٌة للبحوث

سٌاسة الرئٌس االمرٌكً كارتر اتجاه  العراق/دٌالى
-99;3لناة بنما فً ضوء مذكراته 

 دراسة و تحلٌل 3:;3

مجلة  99 

 معامل التؤثٌر

4238 

مجلة بحوث/  8
مركز لندن 

لألبحاث 
 واالستشارات 

اثر االرهاب فً التعلٌم بجامعة دٌالى  البحرٌن

 4225بعد العام 

ولائع 
مإتمر/ مجلة 

 –بحوث 
 عمان

423: 

مجلة دٌالى  9
 االنسانٌة للبحوث

العراق/ 
 دٌالى

سٌاسة الوالٌات المتحدة االمٌركٌة 
اتجاه كرد العراق فً ضوء مذكرات 

دراسة  97;3-94;3هنري كٌسنجر 

 تحلٌلٌة

ج  6:العدد/ 

4 

4242 

مجلة دٌالى  11
 للبحوث االنسانٌة

العراق/ 
 دٌالى

سٌاسة ادارة الرئٌس كارتر ازاء  -
حموق االنسان فً االتحاد السوفٌتً 

3;99- 3;9: 

  

مجلة دٌالى  11
 للبحوث االنسانٌة

العراق/ 
 دٌالى

أثر وكالة ناسا الفضائٌة فً ظل  -

 (97;3-:7;3التنافس السوفٌتً )

  

 مجلة اٌجال 12
ijla 

مصطلحات التارٌخ الحدٌث فً ضوء  فلندا
 التحلٌل اللغوي

 ;4العدد/ 

 9السنة/ 

423; 

 مشترن



                                                   
                                 

مجلة كلٌة  13
التربٌة للبنات 

 للعلوم االنسانٌة

العراق/ 
جامعة 
 الكوفة

مولف الجمعٌة المومٌة لألمٌركٌٌن 
العرب من صنع المرار األمٌركً 

-94;3اتجاه المضٌة الفلسطٌنٌة )

3;:3) 

 :4العدد/ 

 37/السنة 

 4243حزٌران 

المجلة الدولٌة  14
فً  وثللبح

العلوم 
االجتماعٌة 
 واالنسانٌة

International 
Journal of 

Research in 
Social 

Sciences & 
Humanities 

(IJRSSH) 

 A Journey of How First Arab) الهند
Immigrants Assimilated into 
American Cultures: A 
Sociocultural study in Alixa 
Naff’s Collection) 

 5العدد/ 

 33المجلد/ 

اٌلول  -تموز

4243 

 

 المماالت التً لام بنشرها -

 العدد الجامعة الكلٌة / جهة اخرى المجلة/ الجرٌدة اسم الممال ت

اول حادث  3
اغتٌال سٌاسً 

فً تارٌخ 
 العراق الحدٌث

افاق مجلة 
 جدٌدة

  دٌالى 

جودة التعلٌم  4
بٌن الرإى 

 والطموح

جرٌدة صدى 
 دٌالى

   محافظة دٌالى

دٌالى من خالل  5
 وثائك االولاف

 افاق مجلة
 جدٌدة

  دٌالى 

جودة التعلٌم  6
و  إىبٌن الر
 الطموح

مجلة االفاق 
 الجدٌدة

 4237لسنة  52 دٌالى جامعة دٌالى

 

 . والدولٌة المحلٌة العلمٌةوالجمعٌات  الهٌئات عضوٌة -

مازال عضوا/  االنتساب تاريخ محلية /دولية اسم الهيئة ت
 انتهاء العضوية

 مالحظات

  مازلت 4234 محلٌة نمابة المعلمٌن 1

االتحاد العربً  2
 للصحافة

  مازلت 4234 محلٌة

 اشنونارابطة  3
 للكفاءات العلمٌة

  مازلت 4235 محلٌة

مركز الدراسات  4
 االمرٌكٌة

  مازلت 4238 محلٌة

االكادٌمٌة  5
االمرٌكٌة للتعلٌم 

  === :423 دولٌة



                                                   
                                 

 العالً والتدرٌب

مركز بابٌر  6
للدراسات واالبحاث 

 التركً 

  === 4239 دولٌة / تركٌا

اكادٌمٌة رٌمار  7
 التركٌة 

  === ;423 دولٌة/ تركٌا

الجامعة الدولٌة        8
لإلبداع والعلوم 

االنسانٌة والسالم 
 بٌن الشعوب

  === ;423 دولٌة/ المغرب

االكادٌمٌٌن نمابة  9
 العرالٌٌن

  === ;423 محلٌة 

االتحاد الدولً  11
 للمإرخٌن 

  === 4242 دولٌة

 

 .(كتب شكر و نشاطات حصل فٌها على )جوائز/ شهادات تمدٌرٌة/أابداعات  -

نوع االبداع او   ت
 النشاط

ما حصل 
 علٌه

)جائزة/شهادة 
تمدٌرة/ كتاب 

 شكر(

عنوان  الجهة المانحة
النشاط او 

 االبداع

 السنة

مساهمة مع نمابة  1
 المعلمٌن/ دٌالى

 48/33/4235  نمابة المعلمٌن/ دٌالى كتاب شكر

شهادة  تمٌز فً االداء 2
 تمدٌرٌة

عمادة كلٌة التربٌة للعلوم 
 االنسانٌة

 4235 

  

شهادة  نٌل شهادة الدكتوراه 3
 تمدٌرٌة

عمٌد كلٌة التربٌة للعلوم 
 االنسانٌة

 ==== 

عمل ملفات  رئٌس جامعة دٌالى كتاب شكر تمٌز فً االداء 6
تموٌم اداء 

الجامعة 
على وفك 

 spssنظام 

32/:/4236 

عمل فً  رئٌس جامعة دٌالى كتاب شكر نشاط اضافً 7
اللجنة 

 االمتحانٌة

4234 

8 

 

عمل فً  رئٌس جامعة دٌالى كتاب شكر نشاط اضافً 
لجنة 

المشترٌات 
 الصباحٌة

35/4/4236 

9 

 

 
 

كتاب شكر 
 تهنئةعلى 

   رئٌس جامعة دٌالى

كتاب شكر   :
 على تهنئة

عمٌد كلٌة التربٌة للعلوم 
 االنسانٌة

 4/32/4236 

التطوٌرالتعلٌم  ;
 المستمر

محاضر فً  ====== كتاب شكر
دورة 

46/;/4236 



                                                   
                                 

الجودة 
 الشاملة

انجاز ملفات  ====== كتاب شكر جهود اضافٌة 32
التموٌم 
لعامٌن 
 متتالٌٌن

5/8/4236 

نشاط فً وحدة  33
الترلٌات لكلٌتً 

 االصمعً والرازي

جهود  ======  كتاب شكر
 اضافٌة

 فً 42:7

8/32/422; 

كتاب شكر  نشاط اضافً 34
 وتمدٌر

عمل فً  ======
لجنة 

 المشترٌات

46/6/4236 

كتاب شكر  نشاط اضافً 35
 وتمدٌر

مشاركة فً  ======
دورة 

 البوربوٌنت

38/34/4235 

شكر  كتاب نشاط اضافً 36
 وتمدٌر

انجاز حملة  ======
 تبرع بالدم

993: 

7/33 /4236 

نشاط فً شعبة  38
 ضمان االجودة

كتاب شكر 
 وتمدٌر

انجاز  ======
االولٌات 
الخاصة 
بتؤسٌس 

 الكلٌة

;24: 

36/34/4236 

كتاب شكر  مشاركة فً ورشة  39
 وتمدٌر

ورشة  مساعد رئٌس الجامعة العلمً
االعتماد 
والترمٌز 
 االكادٌمً

4:/34/4236 

خدمة المسٌرة  :3
 فً الكلٌة العلمٌة

شكر كتاب 
 وتمدٌر

عمٌد كلٌة التربٌة للعلوم 
 االنسانٌة

جهود 
 متمٌزة

فً  5643

38/34/4235 

كتاب شكر  لجنة توزٌع الطلبة ;3
 وتمدٌر

عمٌد كلٌة التربٌة للعلوم 
 االنسانٌة

جهود 
 متمٌزة

فً  5582

33/34/4235 

المشاركة فً  42
الخامس  المإتمر

للجودة فً جامعة 
 الكوفة

مساعد رئٌس جامعة الكوفة  تؤٌٌد مشاركة
 للشإون العلمٌة.

جهود 
 أضافٌة

فً  6;39ج 

42/3/4237 

مشاركة فً المإتمر  43
العلمً الثامن/ كلٌة 

التربٌة للعلوم 
جامعة  -اإلنسانٌة

 دٌالى

 للعلوم التربٌة كلٌة عمٌد شهادة تمدٌر
 االنسانٌة

جهود 
 متمٌزة

 4237آذار  7

 المإتمر فً مشاركة 44
 كلٌة/ الثامن العلمً
 للعلوم التربٌة

 جامعة -اإلنسانٌة
 دٌالى

 للعلوم التربٌة كلٌة عمٌد كتاب شكر
 االنسانٌة

جهود 
 متمٌزة

 

 المإتمر فً مشاركة 45
 كلٌة/ الثامن العلمً

كتاب شكر 
 وتمدٌر

جهود  دٌالىرئٌس جامعة 
 متمٌزة

فً  9;9;

4:/8/4237 



                                                   
                                 

 للعلوم التربٌة
 جامعة -اإلنسانٌة

 دٌالى

 المإتمر فً مشاركة 46
 كلٌة/ الثامن العلمً
 للعلوم التربٌة

 جامعة -اإلنسانٌة
 دٌالى

 للعلوم التربٌة كلٌة عمٌد درع المإتمر
 االنسانٌة

جهود 
 متمٌزة

 

المشاركة فً اللجنة  47
 االمتحانٌة

 للعلوم التربٌة كلٌة عمٌد كتاب شكر
 االنسانٌة

جهود 
 متمٌزة

فً  ::325

7/9/4237 

المساهمة فً اعداد  48
 الدلٌل التعرٌفً للكلٌة

جهود  رئٌس جامعة دٌالى كتاب شكر
 متمٌزة

فً  33397

7/:/4237 

المساهمة فً لجنة  49
االحتفال المركزي 
 للتخرج  فً الكلٌة

 للعلوم التربٌة كلٌة عمٌد كتاب شكر
 االنسانٌة

جهود 
 متمٌزة

فً  ;8;7/ :

7/6/4237 

الجهود المبذولة فً  :4
 لجنة الترلٌات

جهود  رئٌس جامعة دٌالى كتاب شكر
 متمٌزة

فً  38826

33/33/4232 

انجاز االعمال  ;4
 الموكلة

عمٌد كلٌة التربٌة للعلوم  كتاب شكر
 االنسانٌة

جهود 
 متمٌزة

فً  5:53

48/4/4237 

شكر على  مبادرة 52
 تهنئة

 للعلوم التربٌة كلٌة عمٌد
 االنسانٌة

تهنة بعٌد 
األضحى 
 المبارن

فً  ;:;8

4/32/4236 

المشاركة فً دورة  53
ضمان الجودة/ اٌزو 

فً كلٌة 39247

 العلوم/ جامعة دٌالى

شهادة 
 مشاركة

مشاركة فً  عمٌد كلٌة العلوم/ جامعة دٌالى
دورة ضمان 

 الجودة 

تشرٌن  46-47

 4237الثانً 

انجاز االعمال  54
 الموكلة

جهود  عمٌد كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة كتاب شكر
 متمٌزة

فً  483

43/3/4238 

 االعمال انجاز 55
 الموكلة

جهود  عمٌد كلٌة التربٌة االساسٌة شكر كتاب
 متمٌزة

فً  :343

36/5/4238 

جهود  رئٌس مجلس محافظة دٌالى كتاب شكر الواجبات المكلف بها 56
 متمٌزة

فً  35/4565

53/7/4238 

االعمال انجاز  57
 الموكلة

مساعد رئٌس جامعة دٌالى  شكر و تمدٌر
 للشإون االدارٌة

جهود 
 متمٌزة

فً  32726

:/:/4238 

رئٌس جهاز االشراف و  تثمٌن جهود االعمال الموكلة 58
 التموٌم/الوزارة

جهود 
 متمٌزة

 

درع االبداع  االعمال الموكلة 59
 و التمٌز

وزارة التعلٌم العالً و البحث 
 العلمً

جهود 
 متمٌزة

4:/3/4238 

درع االبداع  االعمال الموكلة :5
 والتمٌز

جهود  االتحاد العربً للصحافة
 متمٌزة

 4238اٌلول 

عمٌد كلٌة التربٌة للعلوم  كتاب شكر الوجبات المكلفٌن بها ;5
 االنسانٌة

 فً  5996 ==

7/6/4242 

 فً  24;6 == محافظ دٌالى/ أ. مثنى التمٌمً كتاب شكر === 62

5 /5 /4242 

فً  :5:7 ==عمٌد كلٌة التربٌة للعلوم  كتاب شكر === 63



                                                   
                                 

 4242/ 6/;4 االنسانٌة

عمٌد كلٌة التربٌة للعلوم  === === 64
 االنسانٌة

فً  :68;3 ==

53 /34  /

423; 

فً  2;79 == ====== === === 65

49/: /4242 

فً  8594/;3 == محافظ دٌالى/ أ. مثنى التمٌمً === === 66

43/32/4242 

رئٌس جامعة دٌالى/ د.  === === 67
 عبدالمنعم عباس كرٌم

انهاء تكلٌف 
من منصب 

معاون 
 عمٌد

فً  365:5

52/34 /4242 

وزٌر التعلٌم العالً والبحث  === === 68
العلمً/ د. نبٌل كاظم عبد 

 الصاحب

نجاح 
التعلٌم 

 االلكترونً

فً  :4/42

8/7/4242 

جهود  مثنى التمٌمً محافظ دٌالى/ أ. === === 69
 متمٌزة 

3; /34234 

فً 

35/33/423: 

رئٌس الجامعة/ د. عباس فاضل  === === :6
 الدلٌمً

عمل فً 
اللجان 

االمتحانٌة 
 المركزٌة

فً  :6:;

32/8 /423; 

عمٌد كلٌة التربٌة للعلوم  === === ;6
 االنسانٌة

جهود 
متمٌزة فً 

شإون 
 الطلبة

/ 38/3فً  2::

4242 

عمٌد كلٌة التربٌة للعلوم  === === 72
/ أ.د. خالد جمال االنسانٌة
 الدلٌمً

فً  :3996 ===

6/34/423; 

عمٌد كلٌة التربٌة للعلوم  === === 73
 االنسانٌة

تدلٌك 
 ماسترشٌت

فً  :4;:

44/33/4242 

رئٌس الجامعة / د. عبد المنعم  === === 74
 عباس كرٌم

لجنة 
 االستحداثات

 5:67ش/د/م 

/ 5/ 45فً 

4243 

عمٌد كلٌة التربٌة للعلوم  === === 75
 االنسانٌة

تمٌٌم بحوث 
 مإتمر

فً  88::

35/7/423; 

عمٌد كلٌة التربٌة للعلوم  === === 76
 االنسانٌة

جهود 
 متمٌزة

فً  32355

38/34/4242 

/ 7/5فً  54;5 === ====== === === 77

423; 

/ 42فً  :335 === ===== === === 78

3 /423; 

عمٌد كلٌة العلوم االسالمٌة/     === دٌالىجامعة  79
 د. عمر الكٌالنً

تعاون 
وجهود 
 متمٌزة

فً  4697

42/34/423: 



                                                   
                                 

عمٌد كلٌة التربٌة للعلوم  === جامعة دٌالى :7
 االنسانٌة

مشاركة فً 
مإتمر 
دولً 

وحصولً 
على شهادة 
 افضل بحث

فً  8666

4/7/423: 

مشاركة فً  ==== === ===  ;7
مإتمرات 

 وندوات
خارج 
 العراق

/ 36فً  683;

: /423: 

مشاركة فً  ==== === ===  82
اللجنة 

التحضٌرٌة 
للمإتمر 

الثالث 
لمنالشة 

بحوث 
 الطلبة

/ 49فً  9537

7 /423: 

مشاركة فً  === === === 83
 مإتمر

فً  9937

49/7/423: 

مشاركة فً  === === === 84
مإتمر 
دولً / 

 تركٌا

فً  444:

49/8/423: 

محاضرة فً ألماء  85
تركٌا عن العاللات 

 التركٌة العربٌة

درع االبداع 
 والتمٌز

رئٌس بلدٌة اٌالزٌغ التركٌة/    
 أ. مجاهد ٌلماز

جهود 
 متمٌزة

 :423شباط 

ألماء محاضرة فً  86
تركٌا عن العاللات 

 التركٌة العربٌة

رئٌس جمعٌة التطوٌر ونوعٌة  ===
التعلٌم فً وزارة المعارف 

 متٌنالتركٌة/ أ. 

 :423شباط  ==

مشاركة فً مإتمر  87
بابٌر التركً 

للدراسات واالبحاث/ 
 انطالٌا-جامعة االنٌا

 رئٌس جامعة االنٌا التركٌة/ ===
 بٌنارباشً د. احمدأ. 

 :423نٌسان  ==

مشاركة فً مإتمر  88
بابٌر التركً 

للدراسات واالبحاث/ 
 انطالٌا-جامعة االنٌا

التركٌة/  رئٌس جامعة باندرما ===
 أ.د. سلٌمان اوزدمٌر

 :423نٌسان  ==

مشاركة فً مإتمر  89
بابٌر التركً 

للدراسات واالبحاث/ 
 انطالٌا-جامعة االنٌا

 رئٌس مركز بابٌر للدراسات ===
 واالبحاث أ.د. علً ٌاكجً

 :423نٌسان  ==

مشاركة فً مإتمر  :8
فً جامعة  3رٌس 

 باندرما التركٌة

شهادة 
 مشاركة

رئٌس جامعة باندرما التركٌة 
 أ.د. سلٌمان اوزدمٌر

مشاركة 
 مإتمر

تشرٌن الثانً 
4239 



                                                   
                                 

مشاركة فً مإتمر  ;8

فً جامعة  3رٌس 

 باندرما التركٌة

جائزة 
 تمدٌرٌة

رئٌس جامعة باندرما التركٌة 
 أ.د. سلٌمان اوزدمٌر

جهود 
 متمٌزة

تشرٌن الثانً 

4239 

مشاركة فً مإتمر  92
التركً  بابٌر

للدراسات واالبحاث/ 
 انطالٌا -جامعة االنٌا

شهادة 
 مشاركة

  رئٌس جامعة االنٌا التركٌة/ 
 بٌنارباشً د. احمدأ.

مشاركة 
 مإتمر

  :423نٌسان 

مشاركة فً  المإتمر  93
الدولً السادس 
للعلوم االنسانٌة 

والتربوٌة  المملكة 
االردنٌة الهاشمٌة/ 
 مركز لندن لالبحاث

واالستشارات 
بالتعاون مع مندى 

 الفكر العربً

شهادة 
 مشاركة

مدٌر مركز لندن لالبحاث 
واالستشارات د.ناصر الفضلً 

االردن -وسفٌرة العراق فً عمان
 صفٌة السهٌل

مشاركة 
 مإتمر

نٌسان  :38-3

423: 

مشاركة فً المإتمر  94
الدولً االول للعلوم 

 -العراق التربوٌة
جمعٌة المناهج 

ك العرالٌة والطرائ
بالتعاون مع مجلة 

 رٌس التركٌة

شهادة 
حضور 
 مإتمر

 عمٌد كلٌة العلوم / جامعة دٌالى 
 أ.د. تحسٌن مبارن

 :423اٌار  حضور

الجهود المبذولة  95
 والتمٌز

 رئٌس جامعة دٌالى كتاب شكر
 أ.د. عباس الدلٌمً 

مشاركة فً 
مإتمر 

رٌس االول 
جامعة 
 باندرما

تشرٌن ;4

 4239الثانً 

 رئٌس مجلس النواب العرالً شكر وتمدٌر === 96
 د. سلٌم الجبوري

تفانً 
واخالص 

 فً الواجب

 ;3فً  969

 4239آذار 

كتاب شكر  === 97
 وتمدٌر

 رئٌس جامعة دٌالى
 أ.د. عباس الدلٌمً 

جهود 
 متمٌزة

كانون االول  48

4239 

مشاركة فً دورة  98
 تعلٌم اللغة التركٌة

شهادة 
 مشاركة

نمابات المدربٌن العرب/ اتحاد 
 دمشك

تؤٌٌد 
 مشاركة

/ 9/4فً  37

4243  

ألماء محاضرة فً  99
تخصص التارٌخ 

 الحدٌث 

شهادة 
 مشاركة 

عمٌد كلٌة التربٌة للعلوم 
 االنسانٌة

شكر 
 وتثمٌن 

تموز  46

4242 

 مشاركة فً ورشة :9
 الكترونٌة

شهادة 
 مشاركة

 عمٌد كلٌة الممداد 
 أ.د. اٌاد هاشم

تؤٌٌد 
 مشاركة

36/6/4242 

مشاركة فً ورشة  ;9
الكترونٌة فً جامعة 

 تكرٌت

 ركز التعلٌم المستمرمدٌر م ==
 د. انسام رٌاض عبد هللا

== 49/6/4242 

مشاركة ورشة   2:
الكترونٌة فً لسم 

الجغرافٌة كلٌة 

عمٌد كلٌة التربٌة للعلوم  ==
 االنسانٌة/ تولٌع باركود

تؤٌٌد 
 مشاركة

48/6/4242 



                                                   
                                 

 

 الٌوجد/  التالٌف والترجمة -

منهجية / غير  عدد الطبعات النشرسنة  اسم دار النشر عنوان الكتاب ت
 منهجية

      

      

      

      

  

 اللغات التً ٌجٌدها -

 .اللغة العربية -1

التربٌة للعلوم 
االنسانٌة/ جامعة 

 دٌالى

مشاركة فً ورشة  3:
الكترونٌة فً جامعة 

 تكرٌت

 مدٌر مركز التعلٌم المستمر ==
 د. انسام رٌاض عبد هللا

== 9/7/4242 

شهادة تمنح  4:
للشخصٌات المهمة 

فً العالم لنشرهم فً 
نشر التسامح 

 والسالم

 شهادة
 تمدٌرٌة

المنظمة االلمانٌة العالمٌة 
 للتطوٌر والسالم

تمدٌرا 
للجهود 

المبذولة فً 
نشر 

التسامح 
 والسالم

3;/7/4242 

الرابطة العالمٌة لإلبداع والعلوم  شهادة سفٌر شهادة سفٌر االبداع 5:
االنسانٌة/ د. هناء البمالً 

 المغرب

تكرٌما 
وتمدٌرا 
لألعمال 

االبداعٌة 
 واالنسانٌة

3:/7/4242 

 الرباط

شهادة مشاركة فً  6:
المإتمر العلمً 

الرابع للعلوم الدولً 
 6االنسانٌة بابٌر 

 اون الٌن

شهادة 
مشاركة 

 ببحث

مركز بابٌر للدراسات واالبحاث 
 التركً

 مدٌر المركز أ.د. علً ٌاكجً

تاٌٌد 
 مشاركة

اذار  46-48

 أنمرة 4242

مشاركة فً دورة فً  7:
جامعة الكوفة اون 

 الٌن

شهادة سفٌر 
التعلٌم 

 االلكترونً

 6/4242/ :3 === جامعة الكوفة

مشاركة فً تموٌم  8:
البحوث العلمٌة 
للمإتمر العلمً 
الدولً االول / 

 جامعة اكدٌنز -انطالٌا

شهادة 
 تمدٌرٌة

عنزان المإتمر) االتجاهات 
الحدٌثة فً العلوم االنسانٌة 
واالجتماعٌة( جامعة اكدٌنز 

 التركٌة

 بصفتً
 خبٌرا علمٌا

9/32/423; 

تكرٌمً بوسام  9:
الشخصٌات المتمٌزة 

 ;423لعام 

وسام 
الشخصٌات 

 المتمٌزة

االكادٌمٌة االمرٌكٌة للتعلٌم 
العالً والتدرٌب / أ.د. حاتم 

 جاسم الحسون

شخصٌة 
متمٌزة 

 ;423للعام 

423; 



                                                   
                                 

 مساهمات فً خدمة المجتمع  -

المساهمة في لجنة حموق االنسان المركزية في جامعة ديالى ومد جسور التعاون مع منظمات  -1

 ومديرية الهالل االحمر في ديالى.المجتمع المدني مثل مكتب حموق االنسان 

تبادل التعاون بين كلية التربية للعلوم االنسانية/ جامعة ديالى مع مديرية بلدية بعموبة/ دائرة  -2

 شجرة تم غرسها في الكلية. 411الحدائك والمتنزهات لتجهيز الكلية بـ 

ة فيها ، فضال عن تزويد مدارس مديرية التربية في محافظة ديالى بخبرات في نشر ثمافة الجود -3

 .تزويدهم بلوحات جدارية تخص مجال الجودة واالعتمادية

فرع ديالى من خالل المساهمة في أنجاز هويات النمابة لبعض  -مد جسور التعاون مع نمابة المعلمين -4

 أعضاء الهيئة التدريسية في كلية التربية للعلوم االنسانية.

المساهمة في تنظيم حملة للتبرع بالدم للتدريسيي وموظفي وطلبة كلية التربية للعلوم االنسانية/ جامعة  -5

 .مرضى الرالدين في مستشفى عام بعموبةللجرحى والديالى بالتنسيك مع دائرة صحة ديالى 

 نشاطات اخرى -

-2113و  2113-2112ين المساهمة في أنجاز ملفات تمويم أداء كليات جامعة ديالى للعامين التمومي -

 .sspsعلى وفك البرنامج االحصائي  2114

مد جسور التعاون بين كلية التربية للعلوم االنسانية مع جامعة الكوفة لتبادل الخبرات واالستفادة من  -

التجارب في مجال الجودة، اذ تم تحميك زيارة لمجلس ضمان الجودة في الكلية الى جامعة الكوفة التي 

 كز متمدمة في مجال الجودة واالعتمادية.حصلت على مرا

 .2114-2113الدراسي المساهمة في لجنة أعداد الدليل التعريفي للكلية للعام  -

 المساهمة في تشكيل فريك الجودة في كلية التربية للعلوم االنسانية/ جامعة ديالى. -

 للعلوم االنسانية/ جامعة ديالى.المساهمة في تشكيل فريك أصدلاء الجودة في لسم التاريخ في كلية التربية  -

المساهمة في أنجاز نصب للطالب الخريج زينت به الساحات الخضراء لكلية التربية للعلوم االنسانية/  -

 جامعة ديالى.

المساهمة في لجنة حملة للتبرعات للطلبة النازحين في االلسام الداخلية لكلية التربية للعلوم االنسانية في  -

 جامعة ديالى.

ور كمال مظهر التي رخ والمفكر المستنير األستاذ الدكتاللجنة التحضيرية الحتفالية تكريم المؤ مساعدة -

 وتم توجيه شكر وتمدير مثبت في كتاب ولائع االحتفال.   2114نيسان  11أليمت في أربيل بتاريخ 

  

 

   

 

 

 


