
 

 

 مــن الرحيــه الرحمـم اللـــبس
 

 ســـــرية علميــــة
 

        . مـراهيــإبلمان ــول ســد الرسـعب مـازن م :ـــاالس

 . يــــمندل –ديالى  –العراق  والدة :ــمكان ال

 م . 7911/  3/  42 والدة :ــخ الـــتاري

 .زوج ـمت ة :ـــة االجتماعيــالحال

 . ةـبعقوب –ى ـديال كن :ــوان الســعن

 71177043330ـــ    71974333743 ف :ـــم الهاتــرق

 dr.mazinelsalman@gmail.com  و   dr.mazin77@yahoo.com االلكتروني: دالبري

    

 ة : ــــالت العلميـــالمؤه

 في اللغة العربية وآدابها من كلية التربية في الجامعة المستنصرية ، بكالوريوس -أ

األول على  ، وبتسلسل :(  % 11،241( ، وبعدل ) جًدا جيدم ، بتقدير) 7999 - 7991

  . والثاني على الكلية ، القسم

الجامعة  في اللغة العربية وآدابها ) النحو العربي ( من كلية التربية في ماجستير -ب

 .( امتياز، بتقدير)م41/4/4774في  (4794) باألمر الجامعي المرقم المستنصرية ، 

( من كلية اآلداب في الجامعة  النحو العربيفي اللغة العربية وآدابها)  دكتوراه -ج 

   م ، بتقدير) امتياز ( 77/4773/ 1في  ( 4712) باألمر الجامعي المرقم  ، المستنصرية

 

(  0131 باألمر الجامعي المرقم ) 4770/  74/  73( منذ أســــتاذ )  ي :ــلمب العــاللق

:  كان بتاريخ (  أستاذ مساعد) علًما أن حصوله على لقب   4773/  2/  71في 

 .  7/4777/ 79ي  ف ( 920)   ، باألمر الجامعي المرقم 74/74/4779

 

  ./ فرع اللغة اللغة العربية  ام :ـــالتخصص الع

 . يــــالعربو ـــالنحق : ــخصص الدقيالت

 ي :ــف العلمــالتألي
 

 أوال : في مجال التخصص :    
 

، بإشراف االستاذة الدكتورة  رسالة الماجستير . ظاهرة المنع في النحو العربي  -1

 خديجة عبد الرزاق عبد القادر الحديثي .

 . الدكتوراه أطروحة . دراسة تحقيق وتقويم ــ  نحو سيبويه في كتب النحاة -2

 بإشراف االستاذ الدكتور صالح هادي القريشي .

  –دراسة لغوية بيانية  ــأدب الخطاب القرآني  -3

    ى ــزاه إلــما عــهـ( في317ه )تـأوهام ابن خالوي ــفي ميزان التحقيق النحوي  -4
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 سيبويه في كتابه إعراب القراءات السبع وعللها . 

 رآن الكريم .التضمين النحوي وتوجيهاته في الق -5

        ي ــة عند ابن جنــنظام الجملث في ـــبحعالمات في الفكر النحوي العربي ،  -6

 . ــالقواعد والمنطلقات التأسيسية  ــ   

 . من صور االستعمال البياني في األفعال والحروف في القرآن الكريم -7

 .بحث في التحقيق النحوي  ــحقيقة رأي النحاة في ) اآلن (  -8

 دراسة في أسلوبية التعبير القرآني . ــالتعديد في القرآن الكريم بالغة  -9

 من أصول صناعة المعجم العربي . –الضبط اللغوي  -11

 هـ ( في كتابه ) شرح اللمع في العربية ( .019أوهام العبرتي )  -11

 القسم األول . –مسائل ليست خالفية بين سيبويه واألخفش  -12

 ي البحث النحوي .منهج استقراء غائٌب ف –النظر الكلّي  -13

 القسم الثاني . –مسائل ليست خالفية بين سيبويه واألخفش  -14
  

 : ية والتعليمثانيًا : في المجال الترب
 

 - معوقات التطبيق ، وسبل التنمية -نظم الدراسات العليا وتعليماتها في العراق  -7

  ة ــفي محافظ ةة قطاع التربيــحاج – من مشكالت توظيف المخرجات التعليمية -4

  . قسم اللغة العربية فــي كلية التربية األساسية تاديالى إلى مخرج   
 

 ة :ــــرة التدريسيـــلخبا
  

جامعة ديالى  األساسية ،عضو هيئة التدريس في قسم اللغة العربية في كلية التربية 

           ن الوزاري المرقميا على أمر التعي، بناءً م 9/7/4773 تأريخ مباشرته في منذ

/ 7/ 1( في 732الجامعي المرقم ) واألمر ، 4770/  74/ 43 ( في 47211) 

 س المواد اآلتية :ودرّ .   4773
 

 أوال : الدراسة األولية : ) البكالوريوس( :
 

 العام الدراسي  الفصل الدراسي المرحلة اسم المادة

 4771ـ  4773  الفصلين األول والثاني  المرحلة األولى  النحــو

 4771ـ  4771  الفصلين األول والثاني  المرحلة األولى  ـوالنحـ

 4779ـ  4771  الفصلين األول والثاني  المرحلة األولى  النحــو

 4777-4779  الفصلين األول والثاني  المرحلة األولى  النحــو

 4777-4777  الفصلين األول والثاني  المرحلة األولى  النحــو

 4774-4777  الفصلين األول والثاني  لىالمرحلة األو  النحــو

 4773 -4774  الفصلين األول والثاني  المرحلة األولى  النحــو

 4772 -4773  الفصلين األول والثاني  المرحلة األولى  النحــو

 4770 -4772  الفصلين األول والثاني  المرحلة األولى  النحــو



 

 

 4773 -4770  والثاني الفصلين األول  المرحلة األولى  النحــو

 4774-4777 الفصل األول المرحلة األولى المكتبة ومنهج البحث

 4773-4774 الفصل األول المرحلة األولى المكتبة ومنهج البحث

 4772-4773 الفصل األول المرحلة األولى المكتبة ومنهج البحث

 4770 -4772 الفصل األول المرحلة األولى المكتبة ومنهج البحث

 4773ــ  4770 الفصل الثاني المرحلة الثانية لبالغةا

 4771ـ  4773 الفصلين األول و الثاني المرحلة الثانية  ـوـالنح

 4779ــ  4771 الفصلين األول والثاني المرحلة الثانية العروض

 4773ــ  4770 الفصل الثاني المرحلة الثالثة      وــالنح

 4771ـ  4773 لفصل الثانيا المرحلة الثالثة      وــالنح

 4777-4777 الفصل األول المرحلة الثالثة    األدب العباسي

 منهج البحث األدبي
 )مقرر من مجلس الكلية ( 

 4779ــ  4771 الفصل األول المرحلة الرابعة

 ثانيا : الدراسات العليا : 
 

 العام الدراسي  الفصل الدراسي المرحلة اسم المادة

طرائق تدريس  - الماجستير يةـصالدراسات التخص

 اللغة العربية

   4777-4777   األول   الفصل

طرائق تدريس   - الماجستير الدراسات التخصصـية

 اللغة العربية

 4774-4777    األول  الفصل

   4773-4774  الفصل األول اللغة والنحو -الماجستير  الدراسات النحويــة

   4772-4773  الفصل األول اللغة والنحو -الماجستير  الدراسات النحويــة

   4770-4772  الفصل األول اللغة والنحو -الماجستير  الدراسات النحويــة

نصوص نحوية في 

 كتاب نحوي قديم

 اللغة والنحو -الماجستير

    

 4773-4774 الثانيالفصل 

نصوص نحوية في 

 كتاب نحوي قديم

 اللغة والنحو -الماجستير

    

 4772-4773 لثانياالفصل 

نصوص نحوية في 

 كتاب نحوي قديم

 اللغة والنحو -الماجستير

    

 4770-4772 الثانيالفصل 

تحليل النص النحوي 

 القديم

في كلية  -اللغة  –الدكتوراه 

 –التربية للعلوم االنسانية 

 . جامعة ديالى

 4773 - 4770 الفصل الثاني 

 

 

 



 

 

 ات :ــــراف والمناقشـــشإلا
 

 ماجستير . ( طلبة1على )أشرف  -7

( 77جامعة ديالى ) –في كليتي : التربية األساسية  ماجستير ( رسالة73ناقش ) -4

 .رسائل (  3) جامعة ديالى  –، والتربية للعلوم االنسانية رسائل 

التربية الجامعة المستنصرية ، و –: اآلداب  ( أطاريح دكتوراه في كليات1ناقش ) -3

 –والتربية للعلوم االنسانية ،  ( ثالث أطاريح) ألنبارجامعة ا –للعلوم االنسانية 

   .الجامعة العراقية  –واآلداب جامعة ديالى ) اطروحتان (، 

 
 

 العلمية :الخبرات 
 

 . ا( بحثً  34، و) ، وكتاب واحد كان خبيًرا علميا لرسالة ماجستير واحدة   -7

، و ) مدرس (  ( معامالت الى مرتبتي ) استاذ مساعد ( 1كان خبيًرا لترقية )   -4

( 7جامعة ديالى ) –( ، والعلوم االسالمية  4جامعة االنبار )  –اآلداب :من كليات 

، ( 7الجامعة المستنصرية) –( ، واآلداب 7الجامعة العراقية ) –، واآلداب 

، واللجنة المركزية للترقيات العلمية في ( 7الجامعة المستنصرية ) -والتربية  

 .( 7جامعة ديالى )

 أطروحة دكتوراه .( رسالة ماجستير ، و 37ا ) لغويً  مقـوّ   -3

 م .4771/  0/ 9( في   030عضو تحرير مجلة الفتح ، باألمر )  -2

 . جامعة ديالى – ( أعداد من مجلة مركز ابحاث الطفولة واألمومة 2قّوم لغويًا )  -0

 المحاضرات العلمية ، والحلقات النقاشية :
 

مركز  هاأقامطرائق التدريس التي  اترعلمية في دو( محاضرات  1) ألقى   -7

 م( 4774-4777)  األعوام الدراسية :التعليم المستمر في رئاسة جامعة ديالى في 

  ) محاضرتان (، و(م 4772-4773)  ، و) محاضرتان ( (م 4774-4773)  ، 

 .) محاضرتان (م( 4773-4770) ، وم( 4772-4770)     

ة على طلبة الدراسات العليا     ة االفتراضيألقى محاضرة علمية عن أهمية المكتب -4

بوصفه رئيًسا للجنة المكتبة  التربية االساسية كليةوالدكتوراه ( في  –) الماجستير 

  .االفتراضية في الكلية 

القى محاضرة على الموظفين المشاركين في دورة تطوير مهارات اللغة العربية  -3

المة اللغة العربية في جامعة ديالى التي اقامتها اللجنة المركزية للحفاظ على س

   م . 4772/  1/     -بتاريخ :    

لقى محاضرة علمية بعنوان ) النظرة الكلية من مناهج البحث اللغوي ( في أ -2

 م . 4772/  74/  71االحتفال المركزي بيوم اللغة العربية بتاريخ 

ية التربية ألقى محاضرة علمية بعنوان ) مناهج في التحقيق النحوي ( في كل -0

 طلبة الدراسات العليا . – جامعة ديالى  - للعلوم االنسانية



 

 

جامعة  –شارك في الحلقة النقاشية التي أقامتها عمادة كلية التربية األساسية  -3

م 4777/اذار/7ديالى بعنوان ) نظام القبول المركزي رؤية جديدة ( بتاريخ 

 توصيف وحلول( . -والالنظام ،بورقة عمل عنوانها ) القبول المركزي بين النظام 

التربوي سات العليا ، قسم اإلرشاد اعضو الحلقة النقاشية ) السمنار ( لطلبة الدر -1

 م(4779-4771للعام الدراسي ) 

سات العليا ، قسم اإلرشاد التربوي اعضو الحلقة النقاشية ) السمنار ( لطلبة الدر -1

 م(4777-4779للعام الدراسي ) 

سات العليا ، قسم اللغة العربية االسمنار ( لطلبة الدر عضو الحلقة النقاشية ) -9

 م(4777-4777للعام الدراسي ) 

سات العليا ، قسم اللغة العربية اعضو الحلقة النقاشية ) السمنار ( لطلبة الدر -77

 . م (4774-4777للعام الدراسي )

ية عضو الحلقة النقاشية ) السمنار ( لطلبة الدراسات العليا ، قسم اللغة العرب -77

 م ( .4773-4774للعام الدراسي )
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  رات:ـــــدوات والمؤتمـــالن
 

المؤتمر العلمي لقسم اللغة العربية /كلية التربية األساسية/ جامعة ديالى )مؤتمر  -7

 التحضيرية . لجنةم . باحثا وعضًوا في ال 4771اإلعجاز القرآني األول للعام 

كلية التربية األساسية/ جامعة ديالى )مؤتمر المؤتمر العلمي لقسم اللغة العربية / -4

 التحضيرية . لجنةم. باحثا وعضًوا في ال 4779اإلعجاز القرآني الثاني( للعام  

المؤتمر العلمي لقسم اللغة العربية /كلية التربية األساسية/ جامعة ديالى )مؤتمر  -3

 ة .التحضيري لجنةم. عضًوا في ال 4777( للعام  لثاإلعجاز القرآني الثا

/  72ــ  73عضو اللجنة العلمية ومقررها لمؤتمر جامعة ديالى األول للمدة من   -2

74  /4779. 

المنسق العام لندوة األعراف والتقاليد الجامعية التي أقامتها رئاسة جامعة ديالى  -0

 م.4777/  77/ 2بتاريخ  : 

بالتعاون مع المؤسسة كلية التربية األساسية/ جامعة ديالى ل رابعالالمؤتمر العلمي  -3

 . التحضيرية  لجنةم. باحثا وعضًوا في ال 4777 الوطنية للتنمية والتطوير العام

المؤتمر العلمي الخامس لكلية التربية األساسية/ جامعة ديالى بالتعاون مع  -1

 لجنةم. باحثا وعضًوا في ال4774المؤسسة الوطنية للتنمية والتطوير العام 

 التحضيرية  .

 جامعة الكوفة ) القرآن –لكلية التربية األساسية الثالث لعلمي الدولي المؤتمر ا -1

 ، باحثًا . 4777/  74/  74-77: وقضايا العصر ( للمدة  الكريم

عضًوا ، جامعة ديالى  –الثالث لمركز أبحاث الطفولة واألمومة المؤتمر العلمي  -9

 .م  4777، العام لتحضيرية  ا لجنةفي ال



 

 

جامعة ديالى ، عضًوا  –لمركز أبحاث الطفولة واألمومة  بعراالمؤتمر العلمي ال -77

 .م  4774، العام التحضيرية   لجنةفي ال

الجامعة المستنصرية ) مؤتمر اللغة العربية  –المؤتمر العلمي لكلية التربية   -77

 ، باحثًا . 4774والنقد الحديث ( تحت شعار ) مقاربات في اللغة والنقد ( 

/  41-43جامعة ديالى ، للمدة  –كلية العلوم االسالمية المؤتمر العلمي األول ل -74

 . عضًوا في اللجنة التحضيرية . 4773/  77

كلية التربية  –المؤتمر العلمي الثاني لبحوث تخرج طلبة المرحلة الرابعة  -73

. عضًوا في اللجنة  4772/  0/  79بتاريخ  –جامعة ديالى  –االساسية 

 التحضيرية . 

 2/  1جامعة ديالى / بتاريخ :  –ادس لكلية التربية االساسية المؤتمر العلمي الس -72

 م . باحــثًا ، وعضًوا في اللجنة التحضيرية .4770/ 

المؤتمر العلمي التقويمي األول لمجلس التخطيط في رئاسة جامعة ديالى  -70

 4772/ 3 /37الموسوم بـ ) اشكاليات التعليم العالي في جامعة ديالى ( بتاريخ : 

 في اللجنة التحضيرية .. عضًوا 

كلية التربية  –لبحوث تخرج طلبة المرحلة الرابعة  رابعالمؤتمر العلمي ال -73

. عضًوا في اللجنة  4770/  0/  47  بتاريخ  –جامعة ديالى  –االساسية 

 التحضيرية . 

مؤتمر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الموسوم بـ ) مؤتمر ترصين التعليم   -71

 م ، دراسة علمية ) مشترك ( . 4773/  7/  47-47منعقد بتاريخ العالي ( ال

 3/  37جامعة ديالى / بتاريخ :  –لكلية التربية االساسية  بعالمؤتمر العلمي السا -71

 للجنة التحضيرية .رئيًسا م . 4773/ 

كلية التربية  –لبحوث تخرج طلبة المرحلة الرابعة  خامسالمؤتمر العلمي ال -79

  .  4770/   0/  70بتاريخ    –ديالى جامعة  –االساسية 

 

 دورات  :ــــال

. مركز الحاسبة اإللكترونيةدورة الحاسوب التأهيلية ، الجامعة المستنصرية  -7

 م .   7999/   1/  77في   ( 23) العدد : 

دورة طرائق التدريس ، في كلية التربية األساسية ، بالجامعة المستنصرية ،  -4

 م . 4773/    0/  40في   ( 02) العدد: 

 مركز الحاسبة واالنترنيت . –( جامعة ديالى  17رقم ) الحاسوب دورة  -3

 

 :واإلداريــــــةة ـــــلميـان العــــاللج
 

 .م 4773  - م 4771العلمية في القسم منذ عام  عضو اللجنة -7

عضو اللجنة العلمية المركزية في كلية التربية األساسية باألمر اإلداري  -4

 م4777/  77/  72( في 4111)



 

 

 ديالى في جامعةللمتعينين والمتقدمين للتعيين سالمة اللغة اختبار عضو لجنة  -3

 .  4771/  4/  1( في :  149باألمر الجامعي ) 

في جامعة للمتعينين والمتقدمين للتعيين صالحية التدريس اختبار عضو لجنة  -2

 . م 4777/  1/  47( في  70434ديالى باألمر الجامعي ) 

في جامعة ديالى باألمر  للجنة المركزية للحفاظ على سالمة اللغة العربيةعضو ا -0

 . 4772/  2/  1( في  0047الجامعي ) 

عضو لجنة مذكرة التفاهم مع جامعتي )ريدنك(  و)كالسكو( لتطوير المناهج  -3

الدراسية والمختبرات العلمية وعقد الدورات التطويرية والتفرغ لمنتسبي كلية 

 .م37/3/4772( في 993باالمر االداري )جامعة ديالى  –ية التربية االساس

عضو ومقرر لجنة الترقيات المركزية في جامعة ديالى باألمر الجامعي )  -1

 .( 4773/  3/  43( في ) 9774

المركزية في رئاسة جامعة ديالى باألمر الجامعي )ش/د/ عضو لجنة التعيينات  -1

 ( . 4773/  1/  77( في )  77314

اللجان االمتحانية المركزية : لجان مختلفة في القسم والكلية  شغل عضوية -9

، ولجنة المكتبة االفتراضية ولجان االستالل ، ، والفرعية ، واللجان الثقافية ، 

ولجنة إعداد دليل الكلية ، ودليل الطلبة الجدد ، ولجنة اعداد المناهج وتطويرها 

، ولجنة قيقة لتدريسيي الكلية ، ولجنة تحديد االختصاصات العامة والدفي القسم 

 التهيئة لألسبوع الثقافي .

 

 كتب الشكر والتقدير الحاصل عليها : 
 

 أوال : معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي :     
 

 م. 4777 / 2 / 40  ( في  72/312م والعدد:) كتاب الشكر ذو  -7
 

 ة :ــــس الجامعــد رئيـــثانيا : السي
 

 م. 4773/  3/  40( في   193العدد:)  ذو شكرالكتاب  -7

 م. 4779/  1/  41( في   1201العدد:)  ذوشكر الكتاب  -4

 م. 4777/  7 /42( في   7723العدد:)  ذوشكر الكتاب  -3

 م. 4777/  1/  0( في  77120العدد:)  ذوشكر الكتاب  -2

 م. 4777/   77/  77( في  72331العدد:)  ذوشكر الكتاب  -0

 م. 4777/  77/  37( في  71233دد:) الع ذوشكر الكتاب  -3

 م. 4774/   4/  73( في  4414كتاب الشكر ذو العدد:)   -1

 م. 4773/   7/  41( في  7470كتاب الشكر ذو العدد:)  -1

 . م 4773/  2/  9( في  0712كتاب الشكر ذو العدد:)  -9

 م .  4773/  74/  37( في  79127كتاب الشكر ذو العدد:)  -77

 م .  4772/  7/  43( في  7377:) كتاب الشكر ذو العدد -77



 

 

 م .  4772/  9/  3( في  77303كتاب الشكر ذو العدد:)  -74

 م .  4772/  9/  77( في  74744كتاب الشكر ذو العدد:)  -73

 م .73/2/4770( في  0332كتاب الشكر ذو العدد: ) ش.د  -72

  م .40/1/4770( في  77111كتاب الشكر ذو العدد: ) ش.د  -70

 م .4773/ 3 /1( في  3033: ) ش.د كتاب الشكر ذو العدد -73

 م .4773/ 0/ 73( في  1771كتاب الشكر ذو العدد: ) ش.د  -71

 م .4773/ 3/  1  ( في 1379كتاب الشكر ذو العدد: ) -71

 

 : ةـــــد الكليـــعميد ـــا : السيلثً ثا
 

 . م 4773/  3/  40 ( في 193كتاب الشكر ذو العدد:)   -7

 م. 4771/  1/  1 ( في 107كتاب الشكر ذو العدد:)   -4

 م. 4771/  9/  44 ( في 7310كتاب الشكر ذو العدد:)   -3

 م. 4771/  77/  41 ( في 4779كتاب الشكر ذو العدد:)   -2

 م. 4779/  4/  47 ( في 311كتاب الشكر ذو العدد:)   -0

 م. 4779/  1/  41 ( في 7131كتاب الشكر ذو العدد:)   -3

 م. 4779/  9/  49 ( في 4323كتاب الشكر ذو العدد:)   -1

 م. 4777/  7/  42 ( في 447كتاب الشكر ذو العدد:)   -1

 م. 4777/  3/  73 ( في 317كتاب الشكر ذو العدد:)  -9

 م. 4777/  2/  74 ( في 937كتاب الشكر ذو العدد:)   -77

 م. 4777/  0/  3 ( في 7713كتاب الشكر ذو العدد:)   -77

 م. 4777/  0/  43 ( في 7073كتاب الشكر ذو العدد:)   -74

 م. 4777/  1/  41 ( في 4720كتاب الشكر ذو العدد:)   -73

 م. 4777/  4/  73 ( في 200كتاب الشكر ذو العدد:)   -72

 م. 4777/  2/  3 ( في 922كتاب الشكر ذو العدد:)   -70

 م. 4777/  3/  44 ( في 7092كتاب الشكر ذو العدد:)   -73

 م. 4774/  2/  73 ( في 7721كتاب الشكر ذو العدد:)   -71

 م. 4774/  74/  37 ( في2733ذو العدد:)  كتاب الشكر -71

 م. 4774/  74/  37 ( في 2713كتاب الشكر ذو العدد:)  -79

 م. 4773/  3/  42 ( في123كتاب الشكر ذو العدد:)  -47

 م.   4773 /  74 /  7  ( في    3171كتاب الشكر ذو العدد:)  -47

 م. 4772/  3/  2( في  123كتاب الشكر ذو العدد:)  -44

  م. 4772/  1/ 43  ( في  4707عدد:) كتاب الشكر ذو ال -43

 م.  4772/  74/ 41( في    3170كتاب الشكر ذو العدد:)  -42

 م.  4770/  0/ 3( في    7241كتاب الشكر ذو العدد:)  -40

 م.  4770/  74/  37( في     3101كتاب الشكر ذو العدد:)  -43



 

 

 م. 4773/  4/  77( في     373كتاب الشكر ذو العدد:)  -41

 م. 4773/  4/  77( في    373العدد:) كتاب الشكر ذو  -41

 م. 4773/  2/  43( في     7131كتاب الشكر ذو العدد:)  -49

 م. 4773/  0/  49( في     4433كتاب الشكر ذو العدد:)  -37

 

 رى :ـــــات أخـــجه: رابــعاً 

ه من السيد رئيس موجّ ،  م 4774/  1/  7 ( في 131كتاب الشكر ذو العدد:)  -7

 عليم في البرلمان العراقي .لجنة التربية والت

ه من ، موجّ  م 4777/  74/  43 ( في 73/3317كتاب الشكر ذو العدد:)  -4

 السيد رئيس مجلس محافظة ديالى . 

ه من ، موجّ  م 4777/  3/  74 ( في 2/7717أ/كتاب الشكر ذو العدد:)  -3

 جامعة ديالى . –السيدة عميدة كلية العلوم االسالمية 

ه من السيد مدير ، موجّ  م 4777/  0/  77 ( في 717) كتاب الشكر ذو العدد: -2

 مركز أبحاث الطفولة واألمومة .

م ، موجه من السيد عميد  4774/  74/  3( في  4907كتاب شكر ذو العدد )  -0

 الجامعة المستنصرية . –كلية التربية 

ه من ، موجّ  م 4773/  7/  37 ( في 43م . ا . ط كتاب الشكر ذو العدد:)  -3

 دير مركز أبحاث الطفولة واألمومة .السيد م

م ، موّجه من السيدة  4777/  3/  74( في  2/7717كتاب الشكر ذو العدد:) أ/ -1

 جامعة ديالى . –عميدة كلية العلوم االسالمية 

م ، موّجه من السيدة  4773/  77/  49( في  73777كتاب الشكر ذو العدد:)  -1

 عة ديالى .جام – مساعدة رئيس الجامعة للشؤون العلمية

م ، موّجه من السيدة  4773/ 77/  40( في  7319كتاب الشكر ذو العدد:)  -9

 جامعة ديالى . –عميدة كلية العلوم االسالمية 

م ، موّجه من السيد عميد  4772/  4/  77( في  132كتاب الشكر ذو العدد )  -77

 جامعة ديالى .  –كلية الطب البيطري 

م ، موجه من السيد عميد 4773/  9/  3( في  322كتاب شكر ذو العدد )  -77

 / جامعة األنبار . اإلنسانيةكلية التربية للعلوم 

 

 ود :ـــن الجهـــب تثميـــكت  
 

/  77/ 72( في  0012، ذي العدد ) ت/حصل على كتاب ) مباركة جهود (  -7

 .من معالي وزير التعليم العالي والبحث العلميم  4777

/  2/  72( في  0073حصل على كتاب )  تثمين جهود ( ، ذي العدد )  -4

 م ، من السيد رئيس جامعة ديالى  .4777



 

 

م 4777/  0/  2( في  3394حصل على كتاب )  تثمين جهود ( ، ذي العدد )  -3

 ، من السيد رئيس جامعة ديالى  .

   

 

 م :ـــــريــــــالتك  

ة ديالى الختياره األستاذ جامع –حصل على تكريم عمادة كلية التربية األساسية  -7

 م . 4771 -4771المتميز في قسم اللغة العربية للعام الدراسي 

جامعة ديالى الختياره األستاذ  –حصل على تكريم عمادة كلية التربية األساسية  -4

 م . 4779 -4771المتميز في قسم اللغة العربية للعام الدراسي 

كلية التربية جامعة ديالى الختياره األستاذ المتميز في  رئاسةحصل على تكريم  -3

 م . 4777 -4779للعام الدراسي  األساسية

وتقدير ( حصل على تكريم مجلس جامعة ديالى ) درع الجامعة ، وكتاب شكر  -2

/  9/  42 : ألدائه المتميز في لجنة اختبار صالحية التدريس المركزية  . بتاريخ

4772 .  

لحصوله على حصل على تكريم رئاسة قسم اللغة العربية ) درع اإلبداع العلمي (  -0

 م . 4773/  0/  37اللقب العلمي ) اســـــتاذ ( بتاريخ : 


