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اوآل  :المذاركات الدوليظ

المالحظات

ت

إدم النذاط

1

مشاركة جامعة دٌالى فً بطولة أسٌا
للموة البدنٌة فً االمارات.

2

المشاركة فً مارثون بٌروت الدولً.

3

مشاركة جامعة دٌالى فً البطولة
العربٌة للجامعات بخماسً كرة المدم.

4

مشاركة جامعة دٌالى فً المهرجان
الدولً العلمً الرابع لألفالم المصٌرة.

التاريخ

جامعة دٌالى تحصل على المركز الثانً فً
بطولة اسٌا للموة البدنٌة.
جامعة دٌالى تحصل على المركز االول فً
4172 /77/77
مارثون بٌروت الدولً بمسافة  24كم.
جامعة دٌالى تحصل على جائزة الفرٌك
4172/77/43-42
المثالً فً البطولة العربٌة للجامعات
بخماسً كرة المدم فً جمهورٌة مصر
العربٌة.
جامعة دٌالى تحصل على المركز الثانً
4172/74/71-74
لفٌلم الجحٌم البارد من العراق وجائزة
افضل مخرج لفٌلم بٌان رلم 7
4172/3/42-71

ثانيل  :المذاركظ في نذاطات الوزارة
1

المشاركة فً مهرجان الشعر العربً

2

المشاركة فً مهرجان الفنون التطبٌمٌة
والفنون التشكٌلٌة

جامعة دٌالى تشارن فً مهرجان الشعر
العربً فً جامعة البصرة
جامعة دٌالى تحصل على المركز الرابع
فً مهرجان الفنون التطبٌمٌة والفنون
التشكٌلٌة الممام فً جامعة مٌسان.

4172/77/43-42
4172/74/41-73

ثالثل  :أ  /النذاطات الداخليظ  /الرياضيظ  /طالب
1

2

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة بالمركز
بطولة جامعة دٌالى للعبة الرٌشة الطائرة
االول والثانً للطالبٌن (كرار حبٌب) و (دمحم
محمود) والمركز الثالث مكرر لكلٌتً الطب
(طالب)
(ممداد عبد االمٌر) والعلوم (حٌدر ركبان)
المركز االول كلٌة التربٌة االنسانٌة.
بطولة جامعة دٌالى بلعبة تنس الطاولة  -المركز الثانً كلٌة االدارة وااللتصاد.
المركز الثالث كلٌة التربٌة البدنٌة
المنضدة (طالب)
المركز الثالث مكرر كلٌة المانون.

3

بطولة جامعة دٌالى بالكرة الطائرة
(طالب)

2

بطولة جامعة دٌالى بكرة السلة للطالب.

بفوز فرٌك كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم
الرٌاضة بالمركز االول.
بطولة الجامعة بكرة السلة وذلن على رحاب
الملعب الخارجً فً كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

4172/74/3-4

4172/74/72-71
42ـ 4172 / 74
ولغاٌة 4173/7/4
4173/7/72-1

ثالثل  :ب  /النذاطات الداخليظ  /الرياضيظ  /طالبات
1

بطولة جامعة دٌالى للعبة الرٌشة الطائرة
(طالبات)

2

بطولة جامعة دٌالى بلعبة تنس الطاولة -
المنضدة (طالبات)
إعداد وحدة إعالم المسم  /ماجد حبٌب

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
المركز االول والثانً للطالبتٌن (سجى
موفك) و(رسل علً) اما المركز الثالث
مكرر لكلٌتً المانون للطالبة صفا مزهر
والتربٌة االساسٌة للطالبة زٌنة غازي
المركز االول/سجى موفك /التربٌة البدنٌة.
المركز الثانً/جمٌلة لحطان  /العلوم.
المركز الثالث/هدى برهان/للعلوم الصرفة.
المركز الثالث مكرر/نرمٌن حسن/التربٌة البدنٌة

4172/74/3-4

4172/74/72-71
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ثالثل  :ج /النذاطات الداخليظ  /الرياضيظ
ت
7

4
1

المالحظات

إدم النذاط
بطولة الجامعة (للرٌشة الطائرة)
للموظفٌن والتدرٌسٌٌن

التاريخ

بفوز السٌد ماجد حبٌب بالمركز االول
4172/3/44-42
وكأس البطولة من لسم النشاطات الطالبٌة

بطولة جامعة دٌالى (بتنس الطاولة)
للموظفٌن والتدرٌسٌٌن
مباراة بٌن منتخب جامعة دٌالى ومنتخب
جامعة االمام الكاظم (ع) بخماسً كرة
المدم

فوز الدكتور رافد مهدي من كلٌة التربٌة
البدنٌة وعلوم الرٌاضة بالمركز االول

4172/3/44-42

فوز فرٌك منتخب جامعة دٌالى

4172/77

رابطل  :النذاطات الداخليظ  /الفنيظ
7

مهرجان جامعة دٌالى للشعر

المهرجان الشعري لجامعة دٌالى وذلن
بالتعاون مع كلٌة الهندسة

4172/77/2

4

مهرجان البوستر والصور الفوتوغرافٌة

مهرجان البوستر والصور الفوتوغرافٌة
وذلن باستضافة كلٌة التربٌة للعلوم
االنسانٌة

4172/74/77

خامدل  :النذاطات الداخليظ  /الكذفيظ
7

المخٌم الكشفً للجوالة

4

المخٌم الكشفً للدلٌالت

1

المخٌم الكشفً السنوي

2

معرض الصور والبازار واألعمال الٌدوٌة

جامعة دٌالى تمٌم المخٌم الكشفً للجوالة
للطالب على ساحة المخٌم الكشفً
جامعة دٌالى تمٌم المخٌم الكشفً للدلٌالت
للطالبات على ساحة المخٌم الكشفً
جامعة دٌالى تمٌم المخٌم الكشفً السنوي
لتهٌئة كادر لسم النشاطات الطالبٌة
السلٌمانٌة.
لسم النشاطات الطالبٌة ٌمٌم معرض
الصور والبازار واالعمال الٌدوٌة فً كلٌة
العلوم

4172/74/74
4172/74/71
-41
4172/74/41
4173/7/71-3

داددل  :اإلدتضافات
جامعةةةةةة دٌةةةةةالى تستضةةةةةٌع االجتمةةةةةاع الموسةةةةةع

1

االجتماع الموسع لمدراء ألسام النشاطات
الطالبٌة فً الجامعات الحكومٌة واألهلٌة

2

المهرجان الدولً العلمً الرابع لألفالم
المصٌرة.

إعداد وحدة إعالم المسم  /ماجد حبٌب

لمةةةةةةةدراء ألسةةةةةةةام النشةةةةةةةاطات الطالبٌةةةةةةةة فةةةةةةةً

2112/9/22-26

الجامعات الحكومٌة واألهلٌة.

جامعة دٌالى تمٌم المهرجان الدولً العلمً
الرابع لألفالم المصٌرة.

-74
4172/74/71
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دابطل  :الندوات والدورات التي نظمكا قدم النذاطات الطالبيظ
7

2
3
4
5
6
2
2
9

لسم النشاطات الطالبٌة ندوة بعنوان (آلٌة
ندوة عن الٌة الصرع والتسدٌد المالً الصرع والتسدٌد المالً) وذلن على رحاب
لاعة كلٌة االدارة وااللتصاد
لسم النشاطات الطالبٌة ٌمٌم ندوة بعنوان
(التطوٌر اإلداري) وذلن على رحاب لاعة
ندوة بعنوان (التطوٌر اإلداري)
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة
لسم النشاطات الطالبٌة ٌمٌم ندوة الفكر
المتطرع على رحاب لاعة كلٌة العلوم
ندوة بعنوان (الفكر المتطرع)
االسالمٌة
كلٌة العلوم بجامعة دٌالى وبالتعاون مع لسم
ندوة عن األسالٌب الحدٌثة فً التوعٌة النشاطات الطالبٌة تنظم ندوة عن األسالٌب
الحدٌثة فً التوعٌة من ضرر المخدرات
من ضرر المخدرات والمؤثرات العملٌة.
والمؤثرات العملٌة.
لسم النشاطات الطالبٌة ٌمٌم ندوة عن دور
ندوة عن دور النشاطات الطالبٌة فً
النشاطات الطالبٌة فً زٌادة التعارع بٌن
زٌادة التعارع
طلبة الجامعة
لسم النشاطات الطالبٌة ٌمٌم دورة تطوٌرٌة
دورة تطوٌرٌة بعنوان (دور المشرع
بعنوان (دور المشرع الفنً فً تنظٌم
الفنً فً تنظٌم المسرح الجامعً)
المسرح الجامعً).
جامعة دٌالى تمٌم دورة تطوٌرٌة فً
دورة تطوٌرٌة فً أساسٌات الكشافة أساسٌات الكشافة على رحاب المخٌم الكشفً
فً الجامعة.
لسم النشاطات الطالبٌة فً جامعة دٌالى ٌمٌم
دورة عن كٌفٌة استغالل بعض الخامات
دورة عن كٌفٌة استغالل بعض الخامات
البسٌطة فً المعارض الفنٌة
البسٌطة فً المعارض الفنٌة
لسم النشاطات الطالبٌة ٌمٌم ورشة عمل فنٌة
والرسم الحر لطلبة كلٌات جامعة دٌالى وذلن
ورشة عمل فنٌة والرسم الحر
على حدائك كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

إعداد وحدة إعالم المسم  /ماجد حبٌب

-72
4172/77/73
-72
4172/77/73
4172/74/3

.4172/74/3

4173/7/3
4172/71/2-1
-71
4172/71/77
-41
4172/71/42
4173/7/1
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ثامنل  /االرمال التطوريظ التي نظمكا قدم النذاطات الطالبيظ
لسم النشاطات الطالبٌة ٌنظم حملة عمل
تطوعً لطالء االرصفة امام رئاسة جامعة
حملة عمل تطوعً لطالء األرصفة
7
دٌالى والطرٌك المؤدي للماعة المتعددة
االغراض
مبادرت جامعة دٌالى فً حملة اٌصال الماء
حملة اٌصال الماء العذب لمحافظة
2
العذب لدعم محافظة البصرة
البصرة
لسم النشاطات الطالبٌة فً رئاسة جامعة
حملة عمل تطوعً لتنظٌع المخٌم
ٌنظم دٌالى حملةعمل تطوعً تمثلت بتنظٌع
3
الكشفً الخاص بجامعة دٌالى
حدائك المخٌم الكشفً الخاص بجامعة دٌالى
جامعة دٌالى تنظم حملة تطوعٌة للتوعٌة
حملة تطوعٌة ضد امراض سرطان
4
ضد سرطان الثدي
الثدي
لسم النشاطات الطالبٌة فً جامعة دٌالى
حملة عمل تطوعً لصٌانة بارتشنات
ٌنظم حملة عمل تطوعً لصٌانة بارتشنات
5
الشعبة الفنٌة
الشعبة الفنٌة
جامعة دٌالى تمٌم مفرزة طبٌة لزائري
مفرزة طبٌة لزائري أربعٌنٌة االمام
6
أربعٌنٌة االمام الحسٌن (علٌه السالم)
الحسٌن (علٌه السالم)
جامعة دٌالى تمٌم حملة عمل تطوعٌة شاملة
حملة عمل تطوعٌة شاملة لزرع
2
فً كلٌات الجامعة.
الشتالت وتنظٌع الحدائك
لسم النشاطات الطالبٌة فً جامعة دٌالى
حملة عمل تطوعٌة لتوزٌع المستلزمات ٌنظم حملة عمل تطوعٌة لتوزٌع المستلزمات
2
الدراسٌة والمرطاسٌة على طلبة مدرسة
الدراسٌة والمرطاسٌة
المائدة فً دٌالى
لسم النشاطات الطالبٌة ٌنظم حملة عمل
 9عمل تطوعً لتوزٌع الهداٌا على االٌتام
تطوعٌة لتوزٌع الهداٌا على الٌتامى
لسم النشاطات الطالبٌة ٌنظم حملة عمل
 11حملة عمل تطوعً لتثبٌت اللوحة الدالة
تطوعً فً شوارع محافظة دٌالى

إعداد وحدة إعالم المسم  /ماجد حبٌب

4172/3/ 72
4172/3/11
4172/71/77
4172/71/3
4172/71/44
-44
،4172/71/44
4172/77/73
4172/77/44
4172/74/41
4172/74/41
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تادطل  /االجتمارات
لسم النشاطات الطالبٌة فً جامعة دٌالى ٌعمد
االجتماع الدوري لمسؤولً شعب النشاطات
الطالبٌة فً الكلٌات للعام الدراسً الجدٌد
.4173-4172
لسم النشاطات الطالبٌة بجامعة دٌالى ٌعمد
االجتماع الدوري لمسؤولً شعب النشاطات
فً الكلٌات وباستضافة كلٌة الهندسة.

1

االجتماع الدوري لمسؤولً شعب
النشاطات الطالبٌة فً الكلٌات

2

االجتماع الدوري لمسؤولً شعب
النشاطات الطالبٌة فً الكلٌات

1

حضور ندوة

2

زٌارة الكابتن عدنان درجال لجامعة
دٌالى

3

بموكب عزاء اساتذة وطلبة العراق
الموحد

4

حضور منالشة

5

زٌارة المساعد العلمً فً جامعة دٌالى

4172/3/74

.4172 / 77 / 3

راذرآ  :النذاطات األخرى

6

زٌارة وزٌر الشباب والرٌاضة

2

مشاركة جامعة دٌالى فً ماراثون بغداد
للسالم

السٌد مدٌر لسم النشاطات الطالبٌة ٌحضر دورة
التأهٌل التربوي فً طرائك التدرٌس االولى
رئٌس الجامعة االستاذ الدكتور عباس فاضل الدلٌمً
ٌوم أمس االثنٌن الموافك  4172/3/42فً مكتبه
الالعب الدولً السابك الكابتن عدنان درجال وبطل
آسٌا فً رفع االثمال الكابتن محمود غالب
جامعة دٌالى تشارن فً موكب عزاء طلبة العراق
الموحد فً العتبة الحسٌنٌة الممدسة بكربالء.
مدٌر لسم النشاطات الطالبٌة عضوا فً لجنة
منالشة طالب الدراسات العلٌا (الماجستٌر) (عمر
ٌونس دمحم) بجامعة الموصل
السٌد مساعد رئٌس جامعة دٌالى للشؤون االدارٌة
ومدٌر لسم النشاطات الطالبٌة ٌمدمان التهنئة للسٌد
مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة
زٌارة السٌد مدٌر لسم النشاطات الطالبٌة ا.د حسام
المؤمن المحترم وبرفمته السٌد مدٌر لسم النشاطات
الطالبٌة فً جامعة دٌالى أ.م.د ظاهر غناوي دمحم الى
معالً وزٌر الشباب والرٌاضة الدكتور احمد رٌاض
لسم النشاطات الطالبٌة بجامعة دٌالى ٌشارن فً
ماراثون بغداد للسالم

4172/77/11

2

زٌارة الخبٌر الدولً

زٌارة السٌد حسن السودانً الخبٌر الدولً لرٌاضة
(المواي تاي بوكسٌنغ) الى لسم النشاطات الطالبٌة.

4172/74/72

1

إحتفالٌة بمناسبة عٌد الجٌش والشرطة
العرالٌة

4172 /3/74
4172/3/42
-74
4172/71/71
4172/71/41
.4172/71/42
4172 /77 44

الحادي رذر  :إحتفاليظ  /ترفق الحقل

إعداد وحدة إعالم المسم  /ماجد حبٌب

تمٌم جامعة دٌالى احتفالٌة بمناسبة عٌد
الجٌش والشرطة العرالٌة على رحاب لاعة
الملتمى االكادٌمً فً كلٌة الهندسة

4173/7/71

