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 الوظائف التي شغلها :           -

 إلى -من  مكان العمل الوظيفة ت

 2003-2002 كلية القانون  مدير التسجيل 1

 2005 ديالىجامعة  مدير مركز التسلم واإلرشاد 2

 2011 كلية القانون  املركزية االمتحانيةرئيس اللجنة  3

 معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا 4
كلية القانون والعلوم 

 السياسية
2010-2011 

 عميد كلية  5
كلية القانون والعلوم 

 السياسية
 أالنولحد  -2011

 ة اليرموك الجامعةكلي ممثل الوزارة في كلية اليرموك الجامعة  6

الوزاري  األمر بموجب 

املرقم 

 6/10/2013في5147

 ولحد أالن -2013

7 
 للجامعة في مركز الدراسات التخصصية بين 

ً
ممثال

 الحوزة والجامعة
 كلية القانون 

بموجب األمر املرقم 

في  17608

15/12/2015 

8 
ممثال عن جامعتنا في مركز الدراسات التخصصية 

 عة بين الحوزة والجام
 رئاسة جامعة ديالى

في  17608ش/د 

15/12/2015  

 رئيس قسم العلوم السياسية 9
كلية القانون والعلوم 

 السياسية

في  5/388-أ

29/8/2016 

 رئيس قسم القانون  10
كلية القانون والعلوم 

 السياسية

في  5/577-أ

4/12/2017 

11 
رئيس الفريق املشارك في ملتقى التسامح االول في 

 2019ام ديالى لع
 رئاسة جامعة ديالى

في  16881ش/د 

2/10/2019 

 2020 مجلة معالم قانونية عضو اللجنة العلمية ملجلة معالم قانونية 12

13 
رئيس هيئة التحرير ملجلة الشرق االوسط 

 للدراسات القانونية والفقهية

معهد الشرق االوسط 

 للدراسات والنشر
2021 

 2021 كلية الهندسة ةتكليف بمهام عميد كلية الهندس 14

 
 



 أللجان التي شغلها : -
 إىل –من  مكان العمل اللجنة  ت
 سنوات متفاوتة ست جامعة ديالى االمتحانيةاللجان  رئيس 1

2 
 باإلشرافرئيس اللجنة االمتحانية املختصة 

على امتحانات كلية اليرموك الجامعة الدور 

 الثاني

كلية القانون والعلوم 

 السياسية
2013 

 رئيس اللجنة العلمية الدائمية 3
 –كلية التربية األساسية 

 جامعة ديالى
2009 

 رئيس اللجنة العلمية الدائمية  4
كلية القانون والعلوم 

 جامعة ديالى  –السياسية 
 ست سنوات متفاوتة

5 
رئيس لجنة مقابلة املتقدمين للدراسات 

 العليا 

كلية القانون والعلوم 

 جامعة ديالى  –السياسية 
2015 

رئيس اللجنة االمتحانية الخاصة  6

 بالدراسات العليا 

كلية القانون والعلوم 

 جامعة ديالى  –السياسية 
2015 

7 
رئيس لجنة إصدار مجلة أصداء قانونية 

 وسياسية 

كلية القانون والعلوم 

 جامعة ديالى  –السياسية 
2015 

8 
رئيس لجنة اختيار أفضل عشر بحوث 

 لطلبة الكلية / 

ية القانون والعلوم كل

 جامعة ديالى  –السياسية 
2014 

9 
رئيس لجنة اإلشراف على انتخاب ممثل 

 نقابة املعلمين 

كلية القانون والعلوم 

 جامعة ديالى  –السياسية 
2011 

10 
رئيس لجنة ضمان الجودة واألداء 

 الجامعي 

كلية القانون والعلوم 

 جامعة ديالى  –السياسية 
2011 

 التعضيد  عضو لجنة 11
كلية القانون والعلوم 

  جامعة ديالى –السياسية 
2010 

 2011 جامعة ديالى رئاسة لجنة التعيينات في جامعة ديالى 12

 2013 جامعة ديالى  رئيس اللجنة املركزية لحقوق اإلنسان  13

 2015 جامعة ديالى  رئيس لجنة االستثمار  14

 2013 ى جامعة ديال رئيس لجنة فتح العطاءات  15

 2013  جامعة ديالىرئاسة اللجنة القانونية الدائمية الخاصة  16



بإبداء اآلراء القانونية في رئاسة جامعة 

ديالى والتي تم تأليفها من أساتذة كلية 

 القانون 

17 
رئاسة اللجنة االمتحانية املركزية للعام 

 2017-2016الدراس ي 

كلية القانون والعلوم 

 السياسية
2017 

18 
اسة اللجنة االمتحانية املركزية للعام رئ

 2018-2017الدراس ي 

كلية القانون والعلوم 

 2018 -2016السياسية/ 
2016-2018 

19 
رئاسة لجنة مجلس ضمان الجودة واالداء 

 الجامعي في كليتنا

كلية القانون والعلوم 

 السياس ي
2016 

20 
رئاسة مجلس ضمان الجودة واالداء 

 الجامعي

العلوم كلية القانون و 

 السياسية
2016 

رئاسة مجلس ضمان الجودة واالداء  21

 الجامعي

كلية القانون والعلوم 

 السياسية
2017 

22 
رئاسة لجنة مقابلة املتقدمين للدراسات 

 العليا

كلية القانون والعلوم 

 جامعة ديالى -السياسية
2017 

23 
رئاسة لجنة االستثمار في كلية القانون 

 والعلوم السياسية
 2017 عة ديالىجام

 رئاسة لجنة النشاط التطوعي 24
كلية القانون والعلوم 

 جامعة ديالى -السياسية
2017 

25 
رئاسة لجنة مناقشة رسالة املاجستير 

-2015)السمنار( الدراسات العليا للعام 

2016 

كلية القانون والعلوم 

 السياسية
2016 

رئاسة لجنة سمنر لطلبة الدراسات العليا  26

 2017-2016لدراس ي للعام ا

كلية القانون والعلوم 

 السياسية
2017 

 رئاسة لجنة الخبراء في كليتنا 27
كلية القانون والعلوم 

 السياسية
2018 

 رئاسة مجلس الدراسة املسائية في كليتنا 28
كلية القانون والعلوم 

 السياسية
2018 

29 
رئاسة مجلس ادارة صندوق التعليم 

 العالي

لوم كلية القانون والع

 السياسية
2016 



رئاسة مجلس ادارة صندوق التعليم  30

 العالي

كلية القانون والعلوم 

 السياسية
2018 

31 
رئاسة لجنة االشراف على عملية التعاون 

افدين الجامعة  مع كلية بالد الر

كلية القانون والعلوم 

 السياسية
2017 

32 

رئاسة اللجنة الخاصة بامتحان الرصانة 

افدين العلمية بين كلي تنا وكلية بالد الر

الجامعة واالمام الصادق للعام الدراس ي 

2017-2018 

كلية القانون والعلوم 

 السياسية
2018 

رئاسة لجنة وضع الخطط االستراتيجية  33

 2020-2016للفترة من 

كلية القانون والعلوم 

 السياسية
2018 

رئاسة لجنة ادارة االزمات في الكلية للفترة  34

 2018-2016من 

كلية القانون والعلوم 

 السياسية
2018 

35 
كليتنا رئاسة اللجنة االمتحانية املركزية في 

 2020-2019للعام الدراس ي 

كلية القانون والعلوم 

 السياسية
2020 

36 

عضوية لجنة ملتابعة سير االمتحانات في 

كلية القانون والعلوم السياسية وتفقد 

اللجان االمتحانية ووضع الحلول 

 لجات الفوريةواملعا

 2020 جامعة ديالى

37 

رئاسة لجنة تفقد جاهزية االستعدادات 

واالستحضارات لالمتحانات االلكترونية 

بها الجامعة او ئوفق املنصات التي ترت

الكلية ومدى سالمة االجراءات وضمان 

انسيابيتها بما يضمن سالمة العملية 

افدين الجامعة  التعليمية في كلية بالد الر

 

 2020 ديالىجامعة 

38 

رئاسة لجنة لإلشراف على ادارة دورة 

التقوية وبالصيغة االلكترونية لطلبة 

افدين  قسم القانون في كلية بالد الر

 الجامعة لتهيئتهم لالمتحانات التحريرية

كلية القانون والعلوم 

 السياسية
2020 

39 
رئاسة لجنة إلعداد وصياغة الخطة 

 االستراتيجية للجامعات الحكومية

كلية القانون والعلوم 

 السياسية
2020 



40 
عضوية الهيأة املشرفة على الدراسة 

املسائية في جامعة ديالى للعام الدراس ي 

2010-2021 

 2021 جامعة ديالى

41 

اقعية  رئاسة لجنة تقديم دراسة علمية و

اقع محافظة  وبرنامج عمل لالرتقاء بو

ديالى وتقديم التوصيات التي تتضمن 

 لعلمية واجبة االهميةاملعالجات ا

 2021 جامعة ديالى

 رئاسة اللجنة االمتحانية املركزية 42
كلية القانون والعلوم 

 السياسية
2021 

43 
رئاسة لجنة فتح نافذة التواصل مع 

املجتمع من خالل تقديم االستشارات 

 القانونية املجانية

كلية القانون والعلوم 

 السياسية
2021 

44 
التنافس ي  رئاسة لجنة االمتحان

-2021للدراسات اعليا للعام الدراس ي 

2022  

كلية القانون والعلوم 

 السياسية
2021 

45 
رئاسة لجنة مقابلة املتقدمين الى 

-2021الدراسات العليا للعام الدراس ي 

2022 

كلية القانون والعلوم 

 السياسية
2021 

46 
رئاسة لجنة مجلس ضمان الجودة واالداء 

 الجامعي

والعلوم  كلية القانون 

 السياسية
2021 

47 
رئيس لجنة التعاون املشترك لذوي 

 اإلعاقة واالحتياجات الخاصة  

كلية القانون والعلوم 

 السياسية
2021 

48 
رئيس لجنة االشراف على انتخابات 

 الطلبة ملمثليهم للعام الدراس ي

 2021-2022 

كلية القانون والعلوم 

 السياسية
2021 

49 
خصيص االراض ي رئاسة لجنة متابعة ت

السكنية ملنتسبي الجامعة بالتنسيق مع 

 مديرية بلدية بعقوبة املركز/

جامعة ديالى قسم الشؤون 

 القانونية
2022 

50 
رئاسة اللجنة الخاصة بمقابلة املتقدمين 

للدراسات العليا _  رئاسة اللجنة 

االمتحانية إلجراء االمتحان التنافس ي _ 

كلية القانون والعلوم 

 السياسية
2022 



 رئاسة لجنة وضع االسئلة وتصحيح

 الدفاتر لالمتحان التنافس ي/

51 
رئاسة اللجنة االمتحانية املركزية في كليتنا 

 /2022-2021للعام الدراس ي 

كلية القانون والعلوم 

 السياسية
2022 

52 
عضوية لجنة متابعة العمل في االقسام 

 الداخلية

امانة مجلس  -جامعة ديالى

 الجامعة
2022 

53 
رئاسة لجنة االستثمار املركزية في جامعة 

 ديالى

جامعة ديالى قسم الشؤون 

 االدارية واملالية
2022 

 
 

 فيها :  الجامعات  التي ق ام بالتدريس -
 اىل –من   الكلية  اجلامعة  ت
 2002-1997 التربية جامعة ديالى 1

 2004-2002 القانون  جامعة ديالى 2

 2006-2004 يةاألساسالتربية  جامعة ديالى 3

 2009-2006 القانون  جامعة كويه 4

5 
 القانون كلية  جامعة ديالى

 والعلوم السياسية 
 نآل الحد  -2009

 
 :ررات الدراسية التي ق ام بتدريسهاالمق -
 السنة الدراسية املادة القسم الكلية اجلامعة ت
 2002-1997 تربيةالأسس  التاريخ  التربية  ديالى  1

 2002-1997 مدخل علم االجتماع العلوم التربوية ة التربي ديالى  2

 2004-1999 علم اإلجرام القانون  القانون  ديالى  3

 2006-2004 العلمي بحثالمنهج  عدة أقسام التربية األساسية ديالى  4

 2009-2006 عامالعقوبات ال  القانون  كويه 5

والعلوم  القانون  ديالى 6

 السياسية

 علم اإلجرام  القانون 
 لحد أالن -2009

 لغاية االن -2015مبادئ العدالة  القانون والعلوم  القانون  ديالى 7



والتنمية  الجنائية السياسية

 االجتماعية

 
 
 

 :ي ق ام بنشرها في المجالت العلميةالبحوث العلمية الت -

 السنة رقم العدد عنوان البحث الدولة اسم اجمللة ت
 2000 7 االجتماع النظرية في علم العراق مجلة ديالى 1

 2001 2 األسرة والتنمية االجتماعية العراق مجلة اليرموك 2

 العراق مجلة اليرموك 3
الوصمة االجتماعية وظاهرة العودة إلى 

 الجريمة
7 2005 

 العراق مجلة الفتح 4
االلتزام واملخالفة ملعايير املجتمع في العراق 

 بعد انهيار السلطة
23 2005 

 عراقال مجلة الفتح 5
العدالة وتطبيق القانون في منظور علم 

 االجتماع
24 2005 

 العراق مجلة الفتح 6
السلوك اإلجرامي بين النظريات العلمية 

 والتفسير اإلسالمي
25 2006 

 العراق مجلة كويه 7
دراسة في العالقة بين  –األمن االجتماعي 

 املؤسسات االجتماعية واملؤسسات األمنية
8 2008 

8 
ؤتمر العلمي األول مجلة امل

 لجامعة ديالى
 جنوح اإلحداث وإجراءات محاكماتهم العراق

13-14 

 كانون األول 
2009 

9 
مجلة العلوم القانونية 

 والسياسية
 2012 1 العنف األسري وأثره على جنوح اإلحداث العراق

10 
مجلة املؤتمر السنوي الثاني 

 عشر
 2012 أيلول  10-8 األساليب الحديثة في التحقيق اإلداري  مصر

 األردن مؤتمر جامعة الزرقاء 11
 –املعرفة  واستراتيجيةتطور التعليم العالي 

 العراق نموذجا

24-26 

 نيسان
2012 

12 
مجلة العلوم القانونية 

 والسياسية
 العراق

 –املعرفة  واستراتيجيةتطور التعليم العالي 

 العراق نموذجا
2 2013 

 2014 3396مظاهر الفساد في بعض مؤسسات الدولة  العراق مجلة ديالى للبحوث  13



اقية السياقات والعوامل وسبل  اإلنسانية العر

 تجاوزها

14 
اقية  مجلة الجمعية العر

 للعلوم التربوية والنفسية
 العراق

االنثروبولوجيا  وجرائم اإلبادة الجماعية 

 القضية األرمينية أنموذجا
14/1641 2014 

15 
 مجلس رئاسة الوزراء / بيت

 الحكمة
 العراق

السياسة القانونية لألحوال الشخصية 

اقية دراسة تحليلية ملدى مواكبة  العر

 التشريع لتغير املجتمع

512 2014 

16 
مجلة العلوم القانونية 

 والسياسية
 العراق 

دور خدمات االتصال )االنترنت( في تطوير 

 التعليم العالي

 األول 

املجلد 

 الثالث 

2014 

نتماء الوطني في مؤتمر  دور اال  17

 تحقيق التنمية الشاملة
 مصر

تفعيل القانون ودوره في تحقيق السالم 

 االجتماعي بين شرائح املجتمع العراقي
 2016 

18 
مجلة العلوم القانونية 

 والسياسية
 العراق

في نظام العدالة  اجراءات وطبيعة التعويض

 الجنائية

املجلد 

 -السادس

العدد 

 الثاني

 

2017 

19 
بحث للفكر مركز ال

 االقتصادي
 االردن

سيادة القانون ودورها في الحد من الجريمة 

 ""دراسة تحليلية
 2017 

20 
مجلة العلوم القانونية 

 والسياسية
 مبادئ حقوق االنسان والتصادم الثقافي العراق

املجلد 

 -الثامن

العدد 

 االول 

2019 

21 
مجلة العلوم القانونية 

 والسياسية
 العراق

هابية في نينوى وتهديدها لحق العمليات االر 

 التعليم

املجلد 

  -العاشر

العدد 

 الثاني

2021 

22 
مجلة العلوم القانونية 

 والسياسية
 العراق

الحماية القانونية للمشردين دراسة 

 تطبيقية في محافظة ديالى

املجلد 

 -الثامن

العدد 

 الثاني

2019 

23 
مجلة العلوم القانونية 

 والسياسية
 2019  جنائية لألمن الفكري الحماية ال العراق



24 
مجلة العلوم القانونية 

 والسياسية
 العراق

صحيفة السوابق الجنائية واثرها في 

 القضاء الجزائي العراقي
 2020 

25 
مجلة العلوم القانونية 

 والسياسية
 العراق

لجنة املصالحة الوطنية ودورها في تعزيز 

 العدالة االنتقالية
 2020 

26 
انونية مجلة العلوم الق

 والسياسية
 العراق

دور السياسة الجنائية في تحقيق العدالة 

 الجنائية
 2021 

27 
مجلة العلوم القانونية 

 والسياسية
 العراق

السياسة الجنائية املوضوعية في القانون 

 العراقي
 2021 

 
 :التي شارك فيهاالخارجية  المؤتمرات والندوات العلمية والورش   -

 مكان االنعقاد العنوان ت
 نوع املشاركة

حضور  –)حبث 
) 

 السنة

 والتنمية اإلدارةدور الخدمة املدنية في  1
اململكة –مدينة كازابالنكا 

 املغربية
 2011 مشارك

2 
استراتيجيات التعليم العالي وتخطيط املوارد 

 البشرية

اململكة  –الجامعة الهاشمية 

 األردنية
 2012 مشارك

 2012 مشارك جمهورية مصر العربية سساتالرشيدة وبناء دولة املؤ  اإلدارة 3

4 
 ي في العالم العربيالنظام القانون صالحا

 الفرص ( -) التحديات 
 2012 مشاركة الهاشمية األردنيةاململكة 

ورشة العمل املوسومة )الية كتابة الخطة  5

 االستراتيجية وفق الدليل االرشادي(
 2020 حضور  جامعة ديالى –العراق 

ورشة العمل املوسومة )مهارات املشاركة ب 6

 التعليم والحفظ(

كلية القانون والعلوم 

 السياسية
 2021 حضور 

 
 الدورات التي شارك فيها : -

 السنة اجلهة املاحنة مكان االنعقاد العنوان ت

1 Principles Of Modern Management رئاسة جامعة ديالى 
International 

Academy Training 
17/4/2016 



and Consulting 

 رئاسة جامعة ديالى مبادئ االدارة الحديثة  2

افاق االبداع للتدريب 

والتنمية البشرية 

 والتطوير االداري 

17/4/2016 

3 
الدورة التدريبية االلكترونية الخاصة 

بالتعليم املدمج في العلوم القانونية 

 والسياسية

كلية القانون والعلوم 

 السياسية

 

- 2021 

 
 :( شهادات تقديرية /لنشاطات التي حصل فيها على )جوائز  إلبداعات أو اا -

 النشاط أو  اإلبداعنوع  ت

 جائزة 

 شهادة تقديرية

 

 السنة الجهة املانحة

 شهادة مشاركة مشاركة في منتدى املائدة املستديرة 1
اململكة املغربية –كازابالنكا 

 اإلداريةاملنظمة العربية للتنمية 
2011 

 شهادة مشاركة األول املؤتمر العربي  مشاركة في فعاليات 2

اململكة –الجامعة الهاشمية 

الهاشمية /املنظمة العربية  األردنية

 اإلداريةللتنمية 

2012 

3 
مشاركة في فعاليات املؤتمر السنوي 

 الثاني عشر
 شهادة مشاركة

جمهورية مصر العربية   –القاهرة 

 اإلداريةاملنظمة العربية للتنمية 
2012 

4 
في مؤتمر االصالح القانوني في  مشاركة

 العالم العربي
 شهادة مشاركة

اململكة  –اتحاد الجامعات العربية 

 االردنية الهاشمية
2012 

5 

عضو  اللجنة العلمية في املؤتمر الرابع 

عشر للكلية االسالمية الجامعة 

ون ركيزة لبناء مجتمع واملوسوم ب)القان

 امن ومتقدم(

 2015 سالمية الجامعةالكلية اال  تقديريةشهادة 

6 
مشاركة في موسم كلية اآلداب الثاني 

2010-2011  
 2010 جامعة واسط –كلية اآلداب  شهادة تقديرية

7 
مشاركة يف املعرض العلمي اإلنتاجي 

 اخلامس 
 شهادة تقديرية

جامعة  –كلية الرتبية للعلوم الصرفة 
 دايىل

 

8 
 –املشاركة الفاعلة يف املؤمتر العلمي األول 

 جامعة دايىل شهادة تقديرية جامعة دايىل 

13-
14-
12-

2009 



9 
شاركة يف املؤمتر عضو اللجنة العلمية وامل

 العلمي األول 
 جامعة دايىل –كلية القانون  شهادة تقديرية

1-2 
/11/

2010 

10 
املشاركة الفاعلة يف الندوة املوسومة 
 )املصادر البديلة لتمويل اجلامعات( 

/12/4 جامعة دايىل –لية اهلندسة ك شهادة تقديرية
2015 

11 

املشاركة الفاعلة يف أعمال الندوة املوسومة 
)حماربة الفساد اإلداري واجب وطين 

 وأساس لبناء الدولة(
/28/2 جامعة دايىل –كلية اهلندسة  شهادة تقديرية

2016 

12 
مشاركة يف أعمال الندوة العلمية ) القانون 

 شهادة تقديرية واجملتمع(
بيت  –قسم الدراسات االجتماعية  /

 رائسة جملس الوزراء –احلكمة 
 

13 
مشاركة يف املؤمتر القانوين األول يف حمافظة 

 دايىل
/21/4 فرع دايىل –نقابة احملاميني العراقيني  شكر وتقدير

2014 

14 
مشاركة يف املؤمتر القانوين الثالث يف حمافظة 

 6/2015 فرع دايىل –راقيني نقابة احملاميني الع شكر وتقدير دايىل

15 

املسامهة الفعالة والكبرية يف تلبية نداء 
والدفاع عن أرض الوطن املرجعية الرشيدة 

 ومقدساته 
  رائسة هيئة التعليم التقين شهادة تقديرية

16 

Participation for his 

contribution at the 

regional conference on 

Reforming Legal 

Education in Arab Word    

Participati

on 

certificatio

n 
 2012 

17 
مشاركة يف الورشة التدريبية حول العيادة 

 القانونية يف كليات القانون
 ةشهادة مشارك

 – برانمج العدالة يف متناول اجلميع
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

(USAID بغداد /)- العراق 

 متوز 1
2012 

18 
للتطبيق مشاركة يف الورشة التدريبية 

 األفضل للعيادات القانونية يف كلية القانون 
 شهادة مشاركة

 – برانمج العدالة يف متناول اجلميع
نمية الدولية الوكالة األمريكية للت

(USAID بغداد /)– العراق 

5-7 
شباط 
2013 

19 
املشاركة الفاعلة والدور املتميز يف إجناح 
 شهادة تقدير مهرجان الغدير العاملي الثالث 

النجف  –العتبة العلوية املقدسة 
 األشرف

19- 
21/10/

2014 

20 
للموقف النبيل واجلهود املبذولة يف نشر 

 العلم واملعرفة
األمانة العامة للعتبة العلوية املقدسة /  ديريةشهادة تق

 النجف األشرف
20/3/

2015 



21 

Participation for 

contributed to the 

development of the Arab 

language open learning 

program implemented by 

St. Clements university in 

the middle east region in 

the position of academic 

supervisor  

Participati

on 

certificatio

n 

St. Clements 

university in the 

middle east region 
2008 

22 

certificate of attendance 

second medical 

conference of diyala 

university 

certificate 

of 

attendance 
college of medicine 2012 

23 
اإلدارة يف دورة مبادئ  شهادة مشاركة

 شهادة مشاركة احلديثة 
مؤسسة آفاق اإلبداع للتدريب 
والتنمية البشرية والتطوير اإلداري / 

 رائسة جامعة دايىل

17-
21/4/

2016 

24 

Certificate in 

participation of modern 

management / Global 

Academy For Training 

and Consulting (G.A.T.C)  

Certificate 

in 

participati

on 

The presidency of the 

University of Diyala 
17th 

April 

2016 

25 

Certificate in 

participation of modern 

management / 

International Academy 

For Training and 

Consulting (I.A.T.C) 

Certificate 

in 

participati

on 

The presidency of the 

University of Diyala 
17th 

April 

2016 

26 

Certificate in 

participation of modern 

management / Arabian 

Academy For Training 

and Consulting (A.G.A) 

Certificate 

in 

participati

on 

The presidency of the 

University of Diyala 
17th 

April 

2016 

27 

شهادة تقديرية تثمينا جلهودكم االستثنائية 
من اجل نشر روح احملبة والسالم والوائم 
يف حمافظة دايىل من خالل تواصلكم مع  

 لسالم اجملتمعيكافة الشرائح من اجل ا

 2017 سفارة السالم يف مجهورية العراق شهادة تقديرية

28 

املشاركة يف املؤمتر العلمي شهادة مشاركة 
اخلدمة االجتماعية املوسوم الثالث لقسم 

العراقي: صراع البقاء  )هجرة الشباب
 2017 كلية الرتبية للبنات  -جامعة بغداد شهادة مشاركة



 والضياع(

29 

Certificate of 

Participation in "The 

Decentralization 

Discussions and its 

Importance to the Society 

Certificate 

of 

Participati

on 

Governance 

Strengthening Project 2017 

30 

تثمينا وتقديرا للجهود املتميزة يف اجناح 
املؤمترات والنشاطات اليت يقيمها احتاد 
احلقوقيني العراقيني وخدمة العراق واملسرية 

طية واملشاركة الفعالة من القانونية والدميقرا
 قبلكم

فرع  رائسة احتاد احلقوقيني العراقيني / شهادة تقديرية
 /دايىل

2017 

31 

الفاعلة يف املؤمتر العلمي الدويل شاركة امل
الثالث )تشكيل الوعي االجتماعي لدى 

 لناخب العراقي بعد حترير نينوى(ا
كلية القانون والعلوم   -جامعة دايىل شهادة تقديرية

 السياسية
2017 

32 

املشاركة في اعمال املؤتمر الدولي العلمي 

/ ة واملجتمع(املحكم بعنوان )الجريم

 مركز البحث للفكر االقتصادي
 2017 مركز البحث للفكر االقتصادي شهادة مشاركة

33 

certificate of attendance 

in appreciation of 

attending the 1st 

International Scientific 

Conference 

(of Engineering 

Science(ISCES,3rd 

Scientific conference of 

Engineering Science 

certificate 

of 

attendance 

College Of 

Engineering 

University of Diyala 
2018 

34 

للجهود املبذولة من قبلكم خلدمة الوطن 
ارضا وشعبا وما تقدموه من تضحيات 

 واجباتكم الوطنية املقدسة إلداء
التحالف الوطين لقوى االنتفاضة يف  شهادة تقديرية

 العراق
2018 

35 

شاركة في الندوة الدولية املوسومة للم

)فضاءات التفضيل الجمالي بين الدراما 

 )التلفزيونية والفنون املسرحية
 2018 جامعة ديالى/ كلية الفنون الجميلة شهادة مشاركة

36 
للجهود املتميزة للدعم املعنوي والتربع 

 2018 بية املقدادجامعة دايىل/ كلية الرت  شهادة تقديرية متطلبات الكلية إلمتامالسخي 

37 
للجهود املتميزة اليت بذلتموها يف اجناح 
اجلامعة التقنية الوسطى/ املعهد التقين  شهادة تقديريةاملعرض السنوي النوعي االول )للتصاميم 

 2018 بعقوبة



  (تية والذكاءو الروب

38 

للجهود املبذولة ببحثكم املوسوم 

)مبادئ حقوق االنسان والتصادم 

املؤتمر العلمي الثاني املوسوم  الثقافي( في

)نهج البالغة ثقافة للتسامح ونبذ 

 طرف(الت

 شهادة مشاركة
 وتقدير

جامعة ديالى/ كلية العلوم 

 2018 االسالمية

39 

للجهود املبذولة في اثراء املؤتمر العلمي 

الثاني لكلية العلوم االسالمية 

)نهج البالغة ثقافة للتسامح  املوسوم

 (ونبذ التطرف

كلية العلوم  -جامعة ديالى دة تقديريةشها

 2018 االسالمية

40 

تثمينا ملشاركتكم واسهامكم الفاعل في 

انجاح املؤتمر العلمي االول املوسوم 

)بالبحث العلمي نعزز انتصارات فواتنا 

املسلحة وحشدنا املقدس نرتقي نحو 

 (االفضل باقتصادنا الوطني

 2018 لبيطري جامعة ديالى/ كلية الطب ا شهادة مشاركة

41 
لي ملشاركتكم الفاعلة في املؤتمر الدو 

كلية االدارة  جامعة ديالى/ شهادة مشاركة االول للتطبيقات االلكترونية

 2018 واالقتصاد

42 

للمساهمة في انجاح نشاطات مبادرة 

)جامعات ضد الفساد( االقليمية للعام 

2018 
 2018 هيئة النزاهة شهادة تقدير

43 

ز واملميز الذي ساهم في لدوركم البار 

ايجاد الحلول الناجحة في مجتمعنا 

 العراقي

شهادة شكر 

 2019 مركز ال البيت وتقدير

44 

لحضوركم املتميز في انجاح املؤتمر 

العلمي االول لتطوير التخصصات 

 الهندسة
 2019 املعهد التقني بعقوبة شهادة تقديرية

45 

تثمينا ملشاركتكم املتميزة في اعمال 

وة املوسومة )ادامة التنوع الثقافي الند

 في املجتمعات االنتقالية(
قسم الدراسات االجتماعية في بيت  شهادة تقديرية

 2019 الحكمة

46 

ملشاركتكم الفاعلة بامللتقى الثقافي 

املوسوم )االبعاد القانونية والسياسية 

لقانون مجالس املحافظات ما بين 

 التشريع والتطبيق(

 شكر وتقدير
كلية االمام الكاظم )عليه السالم( 

للعلوم االسالمية الجامعة. اقسام 

 ديالى
2019 

شهادة االبداع  تثمينا للعمل االبداعي املقدم من قبلكم 47

 2019 املعهد البريطاني كامبرج في ديالى والتميز



48 
منح لقب االستاذ االول على قسم 

 ديالى رئيس جامعة   2018-2017القانون للعام الدراس ي 
في  13769

21/8/

2019 

49 

ملشاركته كعضو في اللجنة العليا 

املشرفة في املؤتمر الدولي للعلوم 

االنسانية ))العدالة االنتقالية... افاقها 

 وسبل تحقيقها في العراق واملنطقة((

شهادة مشاركة 

 دولية

منظمة حكماء العراق للعدالة 

االنتقالية وجامعة جيهان واتحاد 

 لدوليالجامعات ا
2020 

50 

تثمينا للجهود املبذولة واملتميزة 

وتقديركم لحجم املسؤولية من خالل 

اداء االعمال املوكلة اليكم في التحضير 

لورشة العمل املوسومة )اهمية تغيير 

قوانين حقوق االنسان مع تطورات 

 القرن الواحد والعشرون(

 جامعة ديالى تثمني جهود
في  10225

17/6/

2019 

51 

في الورشة االفتراضية  كتكمملشار 

)اتصاالت الجيل الخامس وتحديات 

 القرن الحادي والعشرون(
/15/4 جامعة ديالى شهادة مشاركة

2020 

52 
في الورشة املوسومة )القوة  ملشاركتكم

كلية القانون والعلوم السياسية/  شهادة مشاركة الناعمة وابعادها الجيوبولتيكية(

 جامعة ديالى
23/4/

2020 

53 
شهادة مشاركة في ورشة العمل 

 كلية التربية االساسية جامعة ديالى شهادة مشاركة (G-suiteاملوسومة )الية عمل منصة 
في  1226

15/4/

2020 

54 

إلسهامكم وحضوركم اعمال املؤتمر 

الوطني لتقييم وتقويم تجربة التعليم 

اقية  االلكتروني في الجامعات العر
/7/5 ومجامعة الكرخ للعل شهادة مشاركة

2020 

55 

في الندوة العلمية املوسومة  ملشاركتكم

)اثار حظر التجوال على التعليم 

 االلكتروني وعلى اجراءات التقاض ي(
كلية القانون والعلوم السياسية/  شهادة مشاركة

 جامعة ديالى

21-

22/4/

2020 

56 

لجهودكم املبذولة واملساهمة الفاعلة 

سوم ضمن فعاليات االسبوع الثقافي املو 

)االمام الحسين)عليه السالم( رمز 

 وحدتنا(

/2/11 جامعة ديالى شهادة مشاركة

2020 

57 

لجهودكم املبذولة في التكافل املجتمعي 

التطوعي وتفانيكم في اداء الواجب 

 الوطني واالنساني/ / 
/26/8 مؤسسة التوازن  شهادة مشاركة

2020 

في  1334 جامعة ديالى حضور ورشة العمل املوسومة الية  58



االستراتيجية وفق الدليل كتابة الخطة 

 االرشادي(/ / 
15/12/

2020 

59 

ملشاركتكم في امللتقى الشهري لألكاديمية 

املوسومة )انخفاض سعر العملة واثره 

 على االقتصاد الوطني(
 2021 هيئة النزاهة االحتادية شهادة مشاركة

60 

املشاركة بصفة رئيس للجلسة العلمية 

ول موضوع )النسج الالتيني الخامسة ح

في الدراسات االكاديمية القانونية 

وامكانيات تجاوزه( في افعال امللتقى 

الدولي االفتراض ي املوسوم )التكوين 

 االكاديمي والتبادل املعرفي( 

 2021 مدير تحرير مجلة معالم قانونية شهادة مشاركة

61 

للمشاركة بمداخلة تحت عنوان )ازمة 

عائلة القانونية في ظل االنتماء الى ال

اقع االجتماعي العربي( في املؤتمر  الو

االفتراض ي املوسوم )التكوين االكاديمي 

 والتبادل املعرفي(

 2021 مدير تحرير مجلة معالم قانونية شهادة تقديرية

62 

مشاركة في ملتقى النبأ للحوار عنوان) 

معوقات التحول الديموقراطي في 

 املنطقة(

 2021 قى النبأ للحوارملت شهادة مشاركة

63 

املشاركة بالندوة العلمية الدولية )اليات 

اشاعة ثقافة حقوق االنسان في املجتمع 

  2021-2020العراقي( للعام الدراس ي 

 2021 كلية القانون والعلوم السياسية مر اداري ا

64 
املشاركة في ورشة عمل الكترونية  

 بعنوان) مهارات  التعليم والحفظ(

ي أمر ادار 

 باملشاركة

كلية القانون والعلوم /جامعة ديالى 

 السياسية
2021 

65 

املشاركة بالندوة العلمية االفتراضية 

)ندوة االرشاد النفس ي واالكاديمي 

والتربوي( تحت عنوان )ارشادات تربوية 

 ونفسية قبل بدء االمتحانات النهائية(

أمر اداري 

 باملشاركة
 2021 كلية القانون والعلوم السياسية

66 

املشاركة بالندوة العلمية االفتراضية 

)ندوة االرشاد النفس ي واالكاديمي 

والتربوي( تحت عنوان )ارشادات تربوية 

 ونفسية قبل بدء االمتحانات النهائية(

أمر اداري 

 باملشاركة
 2021 كلية القانون والعلوم السياسية

67 

املشاركة في ورشة العمل املوسومة 

ملرأة في ظل جائحة )العنف االسري ضد ا

 كورونا(

 شهادة مشاركة
الجمعة التقنية الوسطى/ املعهد 

 التقني بعقوبة
2021 
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املشاركة بالندوة العلمية املوسومة 

)قواعد السلوك الجامعي( لطلبة 

 املرحلة الثانية لطلبة قسم القانون 

 2021 كلية القانون والعلوم السياسية أمر اداري 

69 

افا من ا بجهودكم املبذولة تقديرا واعتر

واملتميزة في االعمال االنسانية ونشر روح 

التسامح واالنسانية والسالم واملحبة 

 والتعايش السلمي

 شهادة تقدير
نادي سفراء االنسانية والسالم 

 الدولي
2022 

 
 .كتب الشكر -

 اجلهة املاحنة كتاب شكر النشاط أو اإلبداعنوع  ت
رقم واتريخ 
 الكتاب 

 يم العايل والبحث العلميمن وزير التعل

1 
 اجلهود املبذولة يف جلنة عمداء كليات القانون

واإلشراف على املناهج والعلوم السياسية 
 وتطويرها

 شكر وتقدير
وزير التعليم العايل والبحث 

 العلمي

يف (  1003)
(16/6/2013) 

 

2 

شكر على إهداء من )جملة العلوم القانونية 
ا  )املؤمتر والسياسية( العدد اخلاص أبحب

العلمي الدويل الثاين( لكلية القانون والعلوم 
 جامعة دايىل  –السياسية 

 شكر وتقدير
وزير التعليم العايل والبحث 

 العلمي

( 14/1924)م و 
يف 

(8/12/2013.) 
 

 شكر وتقدير كم العلمية اىل مرتبة االستاذيةلرتقيت 3
وزير التعليم العايل والبحث 

 27/10/2016  العلمي

4 
الجهود املبذولة في عمل لجنة عمداء كليات 

ضمن اقرار مناهج كليات  القانون في العراق

 القانون 

 شكر وتقدير
وزير التعليم العايل والبحث 

 العلمي

في  4/6/11604ق/

31/7/2018 

5 

للجهود املبذولة والعمل بكل جد واخالص 

من اجل خدمة ابنائنا الطلبة واخواننا 

ظروف بالغة  االساتذة والباحثين في

الحساسية والتعقيد لتنفيذ البرنامج 

 الحكومي الخاص بقطاع التعليم

 شكر وتقدير
وزير التعليم العايل والبحث 

 العلمي
في  208/ 2م و

6/5/2020 

6 
للجهود املبذولة واالخالص في العمل من 

خالل التواصل مع ابنائنا الطلبة 

متطلبات االمتحانات  إلنجاز والطالبات 

 شكر وتقدير
وزير التعليم العايل والبحث 

 العلمي
في  532م و

11/8/2020 



 نيةااللكترو 

7 

تثمين جهودكم املبذولة من خالل تعاونكم 

ورشة  إلقامةمع جهاز مكافحة االرهاب 

العمل املوسومة )الوقاية والتوعية من 

 مخاطر االرهاب والفكر املتطرف(

 تثمين جهود
وزير التعليم العايل والبحث 

 العلمي
في  819م و

3/7/2022 

 احملرتم من رئيس جامعة دايىل

 رئيس جامعة دايىل شكر وتقدير النهائية متحاانتاال جناحإاجلهود املخلصة يف  1
يف  (2140)
13/11/2003 

2 
استمارات  وإعداداجلهود املبذولة يف تنظيم 

 التقدمي للجامعات
 س جامعة دايىليرئ شكر وتقدير

( يف 6197)
24/9/2005 

 رئيس جامعة دايىل شكر وتقدير شكر على إهداء )جملة أصداء سياسية( 3
( يف 1321)
25/5/2011 

4 
اللجان أعمال  أداءاجلهود املبذولة يف 

 االمتحانية 
 رئيس جامعة دايىل شكر وتقدير

( يف 15496)
20/10/2011 

 رئيس جامعة دايىل شكر وتقدير  العام الدراسي أعمالاجلهود املتميزة يف  5
( يف 10680)
18/7/2011 

العمل يف جلنة  أداءاجلهود املبذولة يف  6
  التسكني

   رئيس جامعة دايىل شكر وتقدير
( يف 16168)
1/11/2011 

 رئيس جامعة دايىل  شكر وتقدير اجلهود املتميزة يف أداء األعمال املوكلة  7
( يف 9199)
14/6/2012 

   رئيس جامعة دايىل ديرشكر وتق  اجلهود املبذولة يف جملس الكلية 8
( يف 5411)
(15/4/2013) 

  رئيس جامعة دايىل شكر وتقدير   اجلهود املبذولة يف جملس اجلامعة 9
( يف 7482)
19/5/2013 

   رئيس جامعة دايىل شكر وتقدير االمتحانية اجلهود املبذولة يف اللجان  10
( يف 6051)
28/4/2013 

( يف 8337)  رئيس جامعة دايىل شكر وتقدير  يوم العلماجلهود املبذولة واملتميزة يف  11
30/5/2013 

12 
املؤمتر العلمي الثاين  جناحإاجلهود املبذولة يف 

  لكلية القانون
  رئيس جامعة دايىل شكر وتقدير

( يف 9061)
11/6/2013 

( يف 13186)  ايىلرئيس جامعة د شكر وتقديراجلهود املبذولة واملتميزة يف اجناز املوازنة  13



 10/9/2013  ابجلامعة

14 
اجلهود املبذولة واملتميزة يف متابعة امتحاانت 

  كلية الريموك اجلامعة
  رئيس جامعة دايىل شكر وتقدير

( يف 16218)
30/10/2013 

 ة دايىل رئيس جامع شكر وتقدير اجلهود املبذولة يف اجناز أعمال الكلية  15
( يف 1554)
28/1/2014 

 امعة دايىل  رئيس ج شكر وتقدير ذولة يف جلنة حتليل العطاءات اجلهود املب 16
( يف 1497)
(28/1/2014) 

 رئيس جامعة دايىل  شكر وتقدير اجلهود املبذولة يف أعمال اللجان االمتحانية  17
( يف 11825)
7/9/2014 

18 
اجلهود املبذولة يف متثيل جامعة دايىل يف مؤمتر 

ظة النجف وي املقام يف حمافالغدير السن
 الشرف

 رئيس جامعة دايىل  شكر وتقدير
( يف 14277)
28/10/2014 

اجلهود املبذولة يف حضور النشاط الذي أقامه  19
 قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي 

 عة دايىل رئيس جام شكر وتقدير
( يف 16064)
1/12/2014 

20 
اجلهود املبذولة يف اإلشراف على تنفيذ )طريق 

 ( كلية اهلندسة
 شكر وتقدير

 رئيس جامعة دايىل
( يف 3025)
(23/2/2015) 

21 

عداد مشروع تعليمات هيكل عمل عضو إ
اهليئة التدريسية املقرتح من قبل مكتب 

اخلدمات العلمية واالستشارية يف كلية القانون 
 ية والعلوم السياس

 شكر وتقدير

( يف 11174) معة دايىلرئيس جا
(5/8/2015) 

واملميزة يف أداء األعمال  اجلهود املبذولة 22
 ليكماملوكلة إ

 شكر وتقدير
( يف 18519) رئيس جامعة دايىل

30/12/2015 

23 
مي واإلداري يف اجلهود املبذولة يف اجملالني العل
 خدمة جامعة دايىل

 شكر وتقدير
 عة دايىلرئيس جام

س( يف 191)
(18/1/2016) 

اجلهود املبذولة يف أداء األعمال املوكلة يف  24
 لس أمانة الكليةجم

 شكر وتقدير
( يف 3721) معة دايىلرئيس جا

(10/3/2016) 

الجهود املبذولة في اداء االعمال املوكلة  25

 اليكم
 شكر وتقدير

يف  (5099) رئيس جامعة دايىل
(6/4/2016) 

الجهود املبذولة في اداء االعمال املوكلة  26

 اليكم
 شكر وتقدير

 رئيس جامعة دايىل
  يف ( 10890 )
(16/8/2016) 

الجهود املبذولة في انجاز مشروع ملعب  27

 الكلية
 ) يف (4748) رئيس جامعة دايىل شكر وتقدير



29/3/2017) 

الجهود املبذولة في اداء االعمال املوكلة  28

 اليكم
 شكر وتقدير

 رئيس جامعة دايىل
يف  ( 3339)
(1/3/2017) 

الجهود املبذولة في اداء االعمال املوكلة  29

 اليكم
 شكر وتقدير

( يف 12353) رئيس جامعة دايىل
(14/9/2017) 

الجهود املبذولة واملتميزة في اداء االعمال  30

     املوكلة اليكم في اللجان االمتحانية
 شكر وتقدير

 يف (1601ش/د ) رئيس جامعة دايىل
 (28/1/2018) 

31 

الجهود املبذولة واملتميزة في املشاركة في 

الدولي الثالث املوسوم  املؤتمر العلمي

)تشكيل الوعي االجتماعي لدى الناخب 

 (العراقي بعد تحرير نينوى 

 شكر وتقدير

 رئيس جامعة دايىل
 يف (1447ش/د )
(25/1/2018) 

32 
الجهود املبذولة في مشاركتكم في املؤتمرات 

العلمية الدولية ورفع اسم العراق في 

 املحافل الدولية

 شكر وتقدير

 ىلرئيس جامعة داي
 (2299ش.د/ )
 7/2/2018  يف

الجهود املبذولة في اداء االعمال املوكلة  33

 اليكم
 شكر وتقدير

 رئيس جامعة دايىل
( 11461)ش.د/
 8/8/2018يف 

الجهود املبذولة واملتميزة في ادارة االمتحان  34

 2017-2016التنافس ي للعام 
 شكر وتقدير

( 12753)ش.د/  رئيس جامعة دايىل
 10/9/2018يف 

الجهود املبذولة واملتميزة في اداء االعمال  35

  املوكلة اليكم
 شكر وتقدير

( في 10068)ش.د/  رئيس جامعة ديالى

12/6/2019 

36 

يزة في اداء االعمال مالجهود املبذولة واملت

في اللجان االمتحانية  املوكلة اليكم

كلية القانون والعلوم  والتدقيقية في

 السياسية

 شكر وتقدير

في  9851ش.د/  س جامعة ديالىرئي

10/6/2019 

تميزة في اداء االعمال لجهود املبذولة واملا 37

 املوكلة اليكم
 شكر وتقدير

في  10683ش.د/  رئيس جامعة ديالى

23/6/2019 

38 

تثمينا للجهود املبذولة واملتميزة وتقديركم 

حجم املسؤولية من خالل اداء االعمال 

التهيئة لورشة املوكلة اليكم في التحضير و 

العمل املوسومة )اهمية تغيير قوانين 

تطورات القرن الواحد  حقوق االنسان مع

 والعشرين(

 شكر وتقدير

في  10225ش/د/ رئيس جامعة ديالى

17/6/2019 

للجهود املبذولة واملتميزة في اداء االعمال  39

تحانية للعام املوكلة اليكم في اللجان االم

 تقديرشكر و 
في  3358ش.د.م/  رئيس جامعة ديالى

19/2/2020 



 2019-2018الدراس ي 

40 
لجهودكم املبذولة واملتميزة في الحصول 

على املركز الثالث على كليات الجامعة في 

 (Webometricsتصنيف ويب ما تركس )
في  4322ش.د/ رئيس جامعة ديالى شكر وتقدير

8/3/2020 

41 

للجهود املتميزة التي بذلتموها في مجال 

يم االلكتروني للدراسات العليا التعل

واالولية والجهود االضافية إلعداد 

ات إلتمام العام لالمتحانات واالختبار 

 الدراس ي الحالي

في  6513ش/د/م/ رئيس جامعة ديالى شكر وتقدير

20/7/2020 

42 
للجهود املبذولة واملتميزة في املؤتمر العلمي 

الدولي االول الذ اقامته كليتنا واملوسوم 

 نظام العام في ظل جائحة كورونا(ل)ا
 10272ش/د/م/ رئيس جامعة ديالى شكر وتقدير

 20/10/2020في 

43 

لجهودكم املبذولة ومساهمتكم الفاعلة 

ضمن فعاليات االسبوع الثقافي املوسوم 

حسين )عليه السالم( رمز )االمام ال

 وحدتنا(

 

 شكر وتقدير
في  11372ش.م.د/ رئيس جامعة ديالى

8/11/2020 

44 
للجهود املبذولة واملتميزة من قبلكم في اداء 

االعمال املوكلة اليكم في اللجان االمتحانية 

 2021-2020للعام الدراس ي 

 14945ش.م.د/  رئيس جامعة ديالى شكر وتقدير

 11/11/2021في 

 من مساعد رئيس جامعة دايىل احملرتم

1 
املشاركة دورة التدريب على السالح 

اع عن النفس لدعم وبعض مهارات الدف
 األجهزة األمنية واحلشد الشعيب

 شكر وتقدير
املساعد اإلداري لرئيس 

 جامعة دايىل

( يف 13348)
(21/9/2015

) 
 جامعة دايىل احملرتم –من عميد كلية القانون والعلوم السياسية 

 لة يف أعمال اللجنة االمتحانيةاجلهود املبذو  1
 شكر وتقدير

 عميد الكلية
( يف 540)
26/11/2002 

ال جلنة عمأاجلهود املبذولة يف إجناح  2
 املشرتايت

 شكر وتقدير
( يف 539)  يد الكليةعم

26/11/2002 

3 
ل جلنة اعمأ أجناحاجلهود املبذولة يف 

 املشرتايت
 شكر وتقدير

 يد الكليةعم
يف  657

23/12/2002 

 اجلهود املبذولة يف خدمة املسرية العلمية 4
 شكر وتقدير

( يف 1085) ةيد الكليعم
31/8/2004 



 األولاملؤمتر العلمي  إجناحاجلهود املبذولة يف  5
 جلامعة دايىل

 شكر وتقدير
( يف 1494) يد الكليةعم

29/12/2009 

 األولاملؤمتر العلمي  إجناحاجلهود املبذولة يف  6
 جامعة دايىل - ية القانونللك

 شكر وتقدير
( يف 6/2340)أ/ يد الكليةعم

(7/11/2010) 

7 
جناح الندوة العلمية يف  إاجلهود املبذولة يف 

 كلية القانون
 شكر وتقدير

 الكلية عميد
( يف 6/73) أ/
(18/1/2010) 

 من عمادات كليات جامعة دايىل

 اإلرشاد اجلهود االستثنائية املبذولة يف جلنة  1
 –األساسية كلية الرتبية   يدعم شكر وتقدير

 جامعة دايىل
( يف 1122)
(10/9/2005) 

 االمتحانيةاجلهود املبذولة يف اللجنة  2
 -عميد كلية الرتبية االساسية شكر وتقدير

 جامعة دايىل
يف  (999)
(18/7/2006) 

) أصداء  عن إهداء العدد األول من جملة 3
 سياسية (

 -عميد كلية الرتبية االساسية شكر وتقدير
 جامعة دايىل

يف  (1321)
(25/5/2011) 

4 
املشاركة الفاعلة يف الندوة اجلهود املبذولة يف 

املوسومة )حماربة الفساد اإلداري واجب وطين 
 وأساس لبناء الدولة (

 شكر وتقدير
جامعة  -عميد كلية اهلندسة
 2/2016 دايىل

 لتعاونكم ابلتربع مببلغ مايل 5
 -عميد كلية الرتبية املقداد شكر وتقدير

 جامعة دايىل
(395 )
 11/3/2018 يف

 ع مببلغ مايللتعاونكم ابلترب  6
 -عميد كلية الطب البيطري شكر وتقدير

 جامعة دايىل
يف  (897)
(27/3/2018) 

7 
التعاون املثمر يف اجناح اعمال املؤمتر العلمي 

 الدويل االول لعلوم الرايضة
كلية الرتبية البدنية عميد   شكر وتقدير

 جامعة دايىل -وعلوم الرايضة
( يف 1179)
(22/4/2018) 

8 
بذولة واملتميزة يف العطاء للمؤمتر للجهود امل

الثاين )هنج البالغة ثقافة للتسامح ونبذ 
 )التطرف

 شكر وتقدير
 -كلية العلوم االسالميةعميد  

 جامعة دايىل
 ( يف982)
(23/4/2018) 

تثمينا للتعاون االجيايب واملبادرة القيمة من  9
 قبلكم

جامعة  -كلية العلومعميد   شكر وتقدير
 دايىل

 يف( 1816)
(2/5/2018) 

10 
جلهودكم العلمية املتميزة يف جلنة مناقشة 
اطروحة طالبة الدكتوراه )حوراء عبد احلسن 

 انصر( 

 شكر وتقدير
عميد كلية الرتبية للعلوم 

 جامعة دايىل –االنسانية 
يف  3110

30/3/2021 

يف  7766 جامعة بغداد – اآلدابكلية  للجهود العلمية املبذولة يف قراءة االطروحة  11



ئل املتطرفات املوسومة )السياق الثقايف لعوا
وانعكاسه على سلوكهن االجتماعي/ دراسة 

يف سجن احلماية القصوى يف  أنثروبولوجيا
 (إمنوذجامدينة بغداد 

 

 شكر وتقدير

21/7/2021 

 من عمادات الكليات العراقية

1 
 ثقايفالوسم املشاركة يف اجلهود املبذولة يف امل
 (2011 – 2010) للعام الدراسي

جامعة  - اآلدابكلية   يدعم شكر وتقدير
 واسط

( يف 2307)
22/12/2010 

اجلهود املتميزة يف عضوية جلنة مناقشة رسالة  2
 ماجستري

جامعة  –عميد كلية اآلداب  شكر وتقدير
 القادسية

( يف 1127)
(4/4/2012) 

3 
جلنة مناقشة رسالة  عضوية اجلهود املتميزة يف

  ماجستري
جامعة  - اآلدابعمادة كلية  وتقديرشكر 

 القادسية
 يف (3033)
18/8/2013 

4 

تثمينا للجهود املبذولة من خالل مشاركتكم 
يف مؤمتر قسم اخلدمة االجتماعية املوسوم 
)هجرة الشباب العراقي.. صراع البقاء 

 والضياع(

 شكر وتقدير
 -كلية الرتبية للبناتعمادة  

 جامعة بغداد
يف  (21/620)
(22/2/2017) 

للجهود املبذولة يف التعاون مع كلية الرتبية  5
 للبنات 

( يف 486) كلية الرتبية للبنات شكر وتقدير
11/6/2017 

6 

للجهود العلمية يف قراءة االطروحة املوسومة 
)سياسة التجرمي والعقاب يف ضوء املتغريات 

د داعش دراسة اجتماعية اجملتمعية لعراق ما بع
 حتليلية(

 
( يف 10668) جامعة بغداد -كلية اآلداب يرشكر وتقد

(10/7/2018) 

7 
للجهد العلمي املبذول يف قراءة الرسالة 
املوسومة )الصورة االجتماعية لآلخر. دراسة 

 للعرب والكرد يف حمافظة دايىل( سوسيولوجية

 
 جامعة بغداد -كلية اآلداب شكر وتقدير

( يف 15608)
(4/10/2018) 

8 
خالل مشاركتكم يف للجهود املتميزة من 

مناقشة رسالة طالبة املاجستري )شيماء راضي 
 عبد النيب(

الدراسات  –جامعة بغداد  شكر وتقدير
 العليا

يف  866
3/6/2021 

9 
جلهودكم القيمة املبذولة للمشاركة يف مناقشة 

 لطلبتنا هاطروحة الدكتورا
 شكر وتقدير

 جامعة املوصل / كلية اآلداب
يف  1294

6/3/2022 

 مؤسسات وجهات عراقيةمن 
/11/2625) -مديرية محاية املنشآت  شكر وتقديرالدعم اللوجسيت اجلهود املبذولة يف تقدمي  1



( يف 5445 حمافظة دايىل ملنتسيب املديرية
(28/6/2012) 

( يف 1035) جملس القضاء األعلىرئيس  شكر وتقدير ة  السياسية العلوم القانونيعن إهداء جملة  2
(5/11/2012) 

3 
يف استقبال فريق عمل اجلهود املبذولة 

الدراسات االجتماعية لتنفيذ اعمال الندوة 
 العلمية املوسومة )القانون واجملتمع(

 شكر وتقدير
رائسة جملس  –بيت احلكمة 

 الوزراء
يف  (3/1097)
(11/6/2014) 

بني  اجلهود املبذولة يف املؤمتر اخلاص ابلعالقة 4
 معالبيئة واإلنسان واجملت

االحتاد العام لألدابء رئيس  شكر وتقدير
 والكتاب يف العراق

( يف 94)
(2/10/2014) 

داء واجباتكم بكل تفاين اجلهود املبذولة يف أ 5
 وإخالص

( يف 869)م.ر/ جملس النواب العراقي شكر وتقدير
30/10/2014 

6 
اجلهود املبذولة يف دعم القوات األمنية يف 

هم يف خطوط شة معجبهات القتال واملعاي
 التماس مع العدو

 شكر وتقدير

( يف 14443) قائد شرطة حمافظة دايىل
(26/8/2014) 

7 

الجهود املبذولة في التعاون املثمر واملتميز 

وتسهيل مهمة فريق العمل الخاص بإلقاء 

محاضرات في األمن الوقائي والتحصين 

 مة العامة األمني والسال 

 شكر وتقدير

( في 5083) ىقائد شرطة محافظة ديال

(18/2/2016) 

)  شاركة املتميزة في أنجاح مهرجانعن امل 8

 الغدير العالمي الثالث (
 شكر وتقدير

  -19 العتبة العلوية املقدسة

21/10/2014 

9 
الجهود املبذولة من اجل دعم املؤتمر 

وإنجاحه خدمتا لبناء ودعم للحشد 

 املقدس

 شكر وتقدير

اقيين  (6/2015) نقابة املحامين العر

10 
الجهود املبذولة من قبلكم لخدمة العراق 

 وما تقدموه من تضحيات 
ً
 وشعبا

ً
ارضا

 إلداء واجباتكم الوطنية املقدسة

 شكر وتقدير

 2016 مجلس محافظة ديالى

11 
تثمينا لجهودكم القيمة ومساهمتكم 

دى جلسات املؤتمر الفاعلة بترأسكم اح

 العلمي الثاني

 شكر وتقدير
ا فدين كلية بالد الر

 2017 الجامعة

12 
للجهود املبذولة وللحضور املتميز للمؤتمر 

الثاني تحت عنوان )الزواج املبكر الوطني 

 (تداعياته -اثاره

 شكر وتقدير

 2017 مجلس محافظة ديالى

في  (36/206اد/)املفوضية العليا املستقلة  شكر وتقديرتثمينا للجهود املبذولة في الندوة التثقيفية  13



بعنوان )مشاركة املرأة في االنتخابات وفق 

 ماعي(منظور النوع االجت

 (9/1/2017) لالنتخابات

14 

لتعاونكم املثمر واملتميز مع مديرية شرطة 

ديالى والقيام بتسهيل مهمة فريق العمل 

الخاص بإلقاء محاضرات في االمن الوقائي 

والتحصين األمني والسالمة العامة على 

ب كلياتها منتسبي جامعة ديالى وطال 

 وتحصينهم من الوقوع في 
ً
وتوعيتهم امنيا

 براثن التطرف واإلرهاب

 شكر وتقدير

مديرية شرطة محافظة 

 ديالى واملنشأت
 (3891/ 4/ 6ق)

 (5/2/2017)في 

الجهود املبذولة في اعداد وتخرج الكوادر  15

 القانونية

لجنة التعويضات الفرعية  شكر وتقدير

 االولى في محافظة ديالى
في  (497)

(27/2/2017) 

تثمينا للجهود والتعاون املستمر مع اتحاد  16

اقيين  الحقوقيين العر
اتحاد الحقوقيين  شكر وتقدير

اقيين  13/3/2017بال في  العر

17 
للجهود املبذولة والسعي الدائم للنهوض 

باملسيرة العلمية والتفاني واالخالص في 

 انجاز الواجبات املكلف بها

 شكر وتقدير

 في(  13/8162) س محافظة ديالىمجل

(22/11/2017) 

ساعدة للجهود املبذولة في تقديم امل 18

 للمجاهدين في سوح الجهاد
سرايا السالم لواء التدخل  شكر وتقدير

 2018 السريع الفوج الرابع

اداء  للجهود املبذولة من قبلكم في 19

 واجباتكم بكل تفاني واخالص
 شكر وتقدير

  في  (712م.ر/ ) قيمجلس النواب العرا

12/2/2018 

20 
للجهود الكبيرة واملشهودة واملثابرة في 

 ممارسة العمل بكل مهنية ودقة وشرف

 بعيدا عن املسميات الطائفية واملذهبية

 شكر وتقدير
املعاونية الجهادية لجيش 

 املؤمل/ ديالى
( في  69)

(26/2/2018) 

21 

للجهود املبذولة من قبلكم في تخريج طالب 

ي معلومات جيدة جدا في علوم القانون ذو 

ارسة مهنة كريمة كمهنة وتأهيلهم تربويا ملم

 املحاماة

 شكر وتقدير

اقيين ( في 273) نقابة املحامين العر

(7/8/2018) 

لحرصكم على مد جسور التواصل مع  22

 جامعتنا وتعميق سبل التعاون بيننا
جامعة الدفاع للدراسات  شكر وتقدير

 العسكرية
في  21/12/17614

27/12/2018 

23 

شكر وتقدير لدوركم االستشاري التطوعي 

ملؤسستنا والذي نقلها نقالت نوعية في 

برامج تعزيز الحكم الرشيد للحكومات 

 املحلية

 شكر وتقدير

 2019 مؤسسة النور الجامعة

شكر وتقدير للجهود املبذولة من قبلكم في  24

تقديم الخدمات الى مواطني محافظتنا 

 شكر وتقدير
في  2629/ 13 مجلس محافظة ديالى

29/4/2019 



زة والسعي الدائم للنهوض باملسيرة العزي

 التربوية والعلمية

25 

شكر وتقدير للتعاون البناء واملثمر مع 

ممثلي الشعب العراقي في مجلس النواب 

ولدوركم القيادي البارز من بين القيادات 

حث االكاديمية في وزارة التعليم العالي والب

 العلمي

 شكر وتقدير

مكتب النائب ناهدة زيد 

 منهل الدايني
في  601

8/7/2019 

26 
نظرا لجهودكم املبذولة في التكافل 

املجتمعي التطوعي وتفانيكم في اداء 

 الواجب الوطني واالنساني

 شكر وتقدير

 2020 مؤسسة توازن 

27 

تثمينا لجهودكم القيمة ومساهمتكم 

ناقشة في الفاعلة في إدارة جلسات امل

املؤتمر العلمي الدولي الثالث لكلية بالد 

افدين الجامعة واملنعقد تحت شعار  الر

 بالعلم تبنى االوطان

 شكر وتقدير

افدين  كلية بالد الر

 الجامعة
كانون االول  22

2020 

28 
تثمينا للجهود املبذولة من قبلكم وتعاونكم 

معنا في اقامة الندوة املوسومة )العنف 

 ملرأة في ظل جائحة كورونا(االسري ضد ا

 بعقوبة –املعهد التقني  شكر وتقدير
في  4265

28/11/2021 

29 

نظرا للجهود املبذولة من قبلكم في التعاون 

مع جهاز  مكافحة االرهاب في اقامة ورشة 

العمل املوسومة )الوقاية والتوعية من 

 مخاطر االرهاب والفكر املتطرف(

 هابجهاز مكافحة  االر  شكر وتقدير
في  10365

5/6/2022 

 


