
 

 

 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

الحمد هلل ماغرد بلبل وصدح ، وما أهتدى قلب وانشرح ، الحمد هلل ما ارتفع نور 

الحق وظهر ، وما تراجع الباطل وتقهقر ، وما سال نبع ماء وتفجر ، وما طلع 

صبح وأنور ، وصالةُ وسالماً طٌبٌن مباركٌن على النبً المطهر ، صاحب الوجه 

األنور ، والجبٌن األزهر ، ما سار سفٌن وأبحر ، وما عال نجم فً السماء وأبهر ، 

وعلى آله الطٌبٌن الطاهرٌن ، وأصحابه المنتجبٌن ، خٌر أهل ومعشر ، صالة 

 .                                                       وسالما الى ٌوم البعث والمحشر 

جعفر معن )إسمحوا لً أٌها اآلخوة أن أرحب فً هذا الصباح الجمٌل بالسٌد 

وضاح عامر )مدٌر عام تربٌة دٌالى المحترم ، ، والسٌد الدكتور  (الزركوشً 

بعقوبة ، والسادة الضٌوف الكرام كل حسب عنوانه / عمٌد المعهد التقنً  (حاتم

كلٌة القانون والعلوم )ومقامه ، فؤقول أهال وسهال ومرحبا بكم فً رحاب كلٌتنا 

ونشكر لكم حضوركم ومشاركتكم إحتفالنا بتخرج كوكبة  (جامعة دٌالى / السٌاسٌة 

من قسم العلوم  (الثالثة)من قسم القانون والدورة (الثانٌة عشرة)من أ بنائكم للدورة 

  .                             (بوحدتنا نهزم االرهاب ونحمً الوطن  )السٌاسٌة والتً اسمٌناها دورة

 أٌها السٌدات والسادة                                                               

الٌخفى على حضراتكم ان حفل التخرج هو من التقالٌد الجامعٌة الجمٌلة التً تبقى 

مالزمة لذاكرة الطالب سنٌن طوٌلة ، اذ ٌتوج الطلبة فٌها جهودهم وٌحتفلون 

بحصٌلتهم بعد الجهود المضنٌة التً امضوها فً سنٌن التحصٌل العلمً بكل مافٌها 



من تعب ومتعة وطرافة احٌانا ، وان حفل التخرج هو من الحقوق الطبٌعٌة التً 

ٌجب ان ٌتمتع بها الطالب وٌشعر بلذتها وحالوتها ، النها التمر فً العمر اال مرة 

واحدة ، وغالبا ماٌقترن بلحظات عاطفٌة ، اذ ٌشٌر الى آخر لحظة من اجتماع 

فقد تالقوا  (تالقوا غرباء وتفرقوا احباء  )الطلبة الذٌن ٌصدق علٌهم الوصف القائل 

وكل ٌتوجس من اآلخر قبل ان ٌتعرف علٌه تدرٌجٌا وتتوثق العالقة االنسانٌة 

الرفٌعة بكل مافٌها من مفارقات ومشاكسات احٌانا ، فضال عن التعاون والتآزر ، 

وهم ٌتفرقون وقد جمعتهم ذكرٌات جمٌلة تنعش الذاكرة حٌن تشتد علٌهم وطؤة الحٌاة 

 .التً تتشعب بهم سبلها وٌؤخذ كل نصٌبه منها رضً بذلك ام ابى 

 السٌدات والسادة                                                                       

لقد دأبت كلٌتنا العزٌزة بما عرف عنها من حرص على ترسٌخ التقالٌد الجامعٌة 

وعلى اشاعة مفهوم العلم واهمٌته لدى طلبتها وبمختلف الظروف التً مرت بها 

الكلٌة ، فبعضها كان صعبا وخطٌرا ٌهدد الفرح البريء ، وفً اٌام كان فٌها لمجرد 

الوصول الى الكلٌة ٌعد مغامرة ، اما فً اٌامنا هذه التً انعم هللا فٌها على محافظتنا 

العزٌزة باالمن واالمان وبجهود كبٌرة ومباركة من قبل قواتنا االمنٌة الباسلة ، 

وابناء الحشد الشعبً االبطال ،فلوال هذه الجهود لما استطعنا مواصلة مشوارنا 

 .                                                                                   العلمً والمعرفً ، ولما تمكنا من االحتفال بتخرج هذه النخبة الخٌرة من ابنائنا 

والبد لً فً هذا المقام المهٌب ان اقدم شكري وتقدٌري الى منتسبً الكلٌة كافة 

واخص منهم كافة زمالئً من التدرٌسٌٌن النجباء الذٌن كان لهم الدور الفاعل فً 

النهوض بالمستوى العلمً والعمرانً للكلٌة ، وال ٌفوتنً هنا وفً هذا الموقف من 

الذي وافاه االجل من بٌننا  (حمدي تاٌه جاسم )ان اذكر زمٌلنا الراحل الدكتور

كما واشكر الكادر الوظٌفً فً الكلٌة لما بذلوه من . بالدعاء له بالرحمة والغفران 

جهود كبٌرة ومثابرة فً خدمة كلٌتهم واخوانهم الطلبة ، فلوال هذه الجهود لما 

وصلت كلٌتنا الى ماوصلت الٌه من قفزات عمرانٌة وعلمٌة وعلى المستوٌات كافة 

وهً سنً )، فلقد خطت كلٌتنا بخطوات واسعة وخالل السنوات االربع الماضٌة 

بتحقٌق إنجازات كبٌرة وعلى مختلف الصعد ،  (دراسة طلبتنا الخرٌجٌن الٌوم 

واخر هذه االنجازات هو ان الكلٌة فً طور الحصول على موافقة وزارة التعلٌم 



العالً والبحث العلمً فً استحداث الدراسات العلٌا للماجستٌر فً حقوق االنسان 

وهذه خطوة كبٌرة تفسح المجال امام ابناءنا الطلبة لمن ٌرغب منهم فً اكمال 

 .مشواره العلمً ، وفرصة البناء محافظتنا العزٌزة 

وأخٌرا أتقدم بخالص أمنٌاتً لبناتنا وأبناءنا الطلبة الخرٌجٌن بالموفقٌة فً حٌاتهم 

ٌرتقً الى المستقبلٌة خدمة لبلدنا العزٌز الذي هو بؤمس الحاجة ألبناءه النجباء كً 

 وآخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمٌن مستوى األمم المتقدمة

            والسالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته


