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 االستضافات

 المالحظات إسم النشاط ت

 استضافة جامعة دٌالى الدورة التأهٌلٌة لدراسة الشارة الخشبٌة 0

 استضافة جامعة دٌالى اجتماع مدراء السام النشاطات الطالبٌة للجامعات العرالٌة 7

 إستضافة جامعة دٌالى دراسة الشارة الخشبٌة الخامسة للجوالةدورة  3

 استضافه جامعة دٌالى دٌالى للمؤسسات التعلٌمٌة بخماسً كرة المدم محافظةبطولة  4

 

 

 المالحظات نشاط رياضي خارجي ت

0 
دٌالى للمؤسسات  محافظةبطولة مشاركة جامعة دٌالى فً 

  التعلٌمٌة بخماسً كرة المدم
على المركز الحصول 

 االول وكأس البطولة

 

 

 

 )الوزارة( المشاركة في النشاطات الرياضية

 المالحظات إسم النشاط ت

 مشاركة بطولة الجامعات لتنس الطاولة )طالب( 0

 مشاركة (الباتالجامعات لتنس الطاولة )طبطولة  7

 مشاركة )طالب(بطولة الجامعات للرٌشة الطائرة  3

 مشاركة )طالبات(بطولة الجامعات للرٌشة الطائرة  4

 المركز الرابع )طالب(بطولة الجامعات أللعاب الموى  5

 المركز الرابع )طالبات(بطولة الجامعات أللعاب الموى  6

 بعالمركز السا )طالب(بطولة الجامعات للشطرنج  2

 المركز السادس )طالبات(بطولة الجامعات للشطرنج  2

 مشاركة بطولة الجامعات بكرة السلة )طالب( 9
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 )الوزارة( المشاركة في النشاطات الفنية

 المالحظات إسم النشاط ت

0 
مهرجان الجامعات العرالٌة للفنون التشكٌلٌة والخط 

 فً جامعة ذي لار العربً
 المركز الثانً

7 
المشاركة فً المهرجان الفنً للرسم والنحت فً كربالء 

 الممدسة.
 الممدسةكربالء 

 مشاركة مسابمة الملتمى المعرفً للجامعات العرالٌة بجامعة كربالء 3

 المهرجان الجامعً االول للفٌلم السٌنمائً بجامعة كركون 4
الحصول على جائزة افضل 

 مونتاج فلم سٌنمائً

 مشاركة مهرجان المسرح السٌنمائً الثالث فً جامعة واسط 5

 

 

 

 المالحظات إسم النشاط ت

0 
 ورشة عمل اعالمٌةفً مشاركة 

 فً جامعة كركون لمسؤولً التغطٌة االعالمٌة
الحصول على شهادات 

 مشاركة

 

 

 

 

 )الوزارة( ة في النشاطات الكشفيةالمشارك

 المالحظات إسم النشاط ت

 المركز الثانً المخٌم الكشفً الرابع للدلٌالت فً جامعة مٌسان 0

 المركز االول فً جامعة مٌسان المخٌم الكشفً الخامس )الجوالة( 7

 مشاركة الدورة التأهٌلٌة لدراسة الشارة الخشبٌةالمشاركة فً  3

 مشاركة للجوالة دورة دراسة الشارة الخشبٌة الخامسة 4
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 المالحظات المشاركات الدولية

 المركز الثالث مشاركة فً مارثون بٌروت الدولً

 المركز الثانً مشاركة فً مارثون بغداد للسالم الدولً

 المركز االول والمٌدالٌة الذهبٌة مشاركة فً بطولة الموة البدنٌة فً الفلبٌن

 المالحظات االجتماعات

 كلٌة النسور الجامعة حضور مدٌر المسم الجتماع مدراء السام النشاطات الطالبٌة

 فً جامعة كربالء حضور مدٌر المسم الجتماع مدراء السام النشاطات الطالبٌة

 فً جامعة كركون حضور مدٌر المسم الجتماع مدراء السام النشاطات الطالبٌة

 فً جامعة دٌالى اجتماع مدٌر المسم بمسؤولً شعب النشاطات الطالبٌة

 ومسؤولً شعب اجتماع مدٌر المسم مع مدراء السام 
 النشاطات الطالبٌة االهلٌة

 فً جامعة دٌالى

 المالحظات الدورات

 جامعة دٌالى البشرٌة التنمٌة فً دورة

 جامعة دٌالى والمٌادة االدارة فـــً دورة

 جامعة دٌالى دورة عن )اقامت المهرجاناث التشكيليت والتطبيقيت(

 المالحظات والندوات ورشات العمل

وبالتعاون مع كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة لسم النشاطات الطالبٌة 

  (السلة لكرة الدولً اإلحصاء) حول عمل مٌم ورشةٌ
 جامعة دٌالى

لسم النشاطات الطالبٌة ٌمٌم ورشة عمل مع عمٌد كلٌة التربٌة االساسٌة 

 فً لسم النشاطات الطالبٌة ونخبة من االساتذة لتطوٌر الوالع الرٌاضً
 جامعة دٌالى

معاٌٌر المختبر التعلٌمً الجٌد  دلٌل الطرائك االجرائٌة وفكورشة عمل )

GLP) ًبالتعاون مع لسم ضمان الجودة واألداء الجامع 
 جامعة دٌالى

 جامعة دٌالى ندوة فً ادارة المحاسبة المالٌة
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 جامعة دٌالى ندوة فً دور المؤسسة التعلٌمٌة فً مكافحة الفكر اإلرهابً

 المالحظات النشاطات الرياضية الداخلية

 دٌالىجامعة  بطولة جامعة دٌالى بالكرة الطائرة )طالب(

 جامعة دٌالى (لى بالرٌشة الطائرة )طالببطولة جامعة دٌا

 جامعة دٌالى طالبات(عة دٌالى بالرٌشة الطائرة )بطولة جام

 جامعة دٌالى بخماسً كرة المدم )طالبات( جامعة دٌالىبطولة 

 جامعة دٌالى بطولة جامعة دٌالى بخماسً كرة المدم )طالب(

 جامعة دٌالى الطائرة للتدرٌسٌن والموظفٌنبطولة جامعة دٌالى بالكرة 

 المالحظات  داخليةالفنية النشاطات ال

 جامعة دٌالى مهرجان الفنون التشكٌلٌة والتطبٌمٌة.

 جامعة دٌالى مهرجان الرسم الحر )السمبوزٌوم(.

 جامعة دٌالى .(HWPL)مهرجان النصر والسالم بالتعاون مع منظمة 

 المالحظات النشاطات العامة

 جامعة دٌالى العمل التطوعً للمالعب الخارجٌة وارواء حدائك المسرح الدائري

 جامعة دٌالى افتتاح المالعب والماعة متعددة األغراض

جامعة دٌالى تشارن فً موكب عزاء طلبة العراق الموحد فً العتبة 

 الحسٌنٌة الممدسة بكربالء.
 كربالء
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 : النشاطات الرياضية الداخلية أوآل

 

 

 

 

 

 

 

 النشاطات الداخلية )طالب( –أ 

 المالحظات إسم النشاط ت

 جامعة دٌالى بطولة جامعة دٌالى للشطرنج  0

 جامعة دٌالى بطولة جامعة دٌالى لتنس الطاولة  7

 جامعة دٌالى بطولة جامعة دٌالى أللعاب الموى  3

 جامعة دٌالى بطولة جامعة دٌالى لرفع األثمال  4

 جامعة دٌالى بطولة جامعة دٌالى بكرة المدم  5

 جامعة دٌالى  بطول جامعة دٌالى بكرة السلة 6

 جامعة دٌالى بطولة الجامعة للشطرنج )تدرٌسٌٌن( 2

 جامعة دٌالى بطولة جامعة دٌالى للمبارزة  2

 (النشاطات الداخلية )طالبات – ب

 المالحظات إسم النشاط ت

 جامعة دٌالى بطولة جامعة دٌالى للشطرنج  0

 جامعة دٌالى بطولة جامعة دٌالى لتنس الطاولة  7

 جامعة دٌالى بطولة جامعة دٌالى بكرة الطائرة  3

 جامعة دٌالى بطولة جامعة دٌالى أللعاب الموى  4

5 
 بطولة الجامعة للشطرنج )تدرٌسٌات(

 جامعة دٌالى

 جامعة دٌالى للمبارزةبطولة جامعة دٌالى  6
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 ثانيآ : النشاطات الفنية الداخلية

 المالحظات إسم النشاط ت

 جامعة دٌالى مسابمة الملتمى المعرفً لكلٌات الجامعة 0

 جامعة دٌالى معرض الفنون التشكٌلٌة 7

 جامعة دٌالى مهرجان الشعر العربً 3

 جامعة دٌالى مهرجان الشعر الحر 4

5 
 الدنٌا مسرحٌة حنان

 جامعة دٌالى

6 
 معرض األعمال الٌدوٌة

 جامعة دٌالى

2 
 معرض الرسم 

 جامعة دٌالى

 

 

 الداخلية ثاثآ : النشاطات الكشفية

 المالحظات إسم النشاط ت

 جامعة دٌالى دورة فً اساسٌات الكشافة 0

 جامعة دٌالى مخٌم كشفً للجوالة 7

 جامعة دٌالى مخٌم كشفً للدلٌالت 3

 جامعة دٌالى مخٌم كشفً لمنتسبً المسم فً السلٌمانٌة الامة 4

 

 

 رابعآ : النشاطات األخرى

 المالحظات إسم النشاط ت

 جامعة دٌالى االجتماع الدوري لمدٌر المسم بمسؤولً الشعب 0

 المركز الثمافً البغدادي مشاركة مدٌر المسم فً مهرجان التنمٌة البشرٌة  7
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 التطوعيةاألعمال :  خامسآ

 المالحظات إسم النشاط ت

0 
شتلة  0011عمل تطوعً لزراعة الشتالت فً الجامعة بزراعة 

 جامعة دٌالى زٌتون والنخٌل

 جامعة دٌالى حملة عمل تطوعً لزراعة حمول البطاطا فً الجامعة 7

 جامعة دٌالى حملة التبرع بالدم التطوعٌة للموظفٌن والطلبة 3

المواد الغذائٌة على العوائل المهجرة فً عمل تطوعً لتوزٌع  4
 محافظة دٌالى

 دٌالى محافظة

حملة عمل تطوعً لرفع االنماذ وتنظٌف فً مجسر المفرق فً  5
 المحافظة

 محافظة دٌالى

6 
 حملة عمل تطوعً لتملٌم االشجار وادامتها فً حدائك الجامعة

 جامعة دٌالى

2 
 فً الجامعة حملة عمل تطوعً لطالء االرصفة والمختبرات

 جامعة دٌالى

حملة عمل تطوعً لترمٌم رحالت الدراسة وتغلٌك الماعات  2
 الدراسٌة 

 جامعة دٌالى

 

 


