
محافظة صالح الدين 

نبذة تاريخية 

محافظة صالح الدين من المحافظات 
العريقة ومركزها تكريت ارتبط وجودها 

  سنه تقريبًا وقد 4000ببدء الحضارة قبل 
 استمر تاريخها مارا  بكافة العصور التاريخية التي عرفها
العراق القديم وحتى عصــــــــر ماقبـل االسـالم .  سـميت 
المحافظة بهذا االســـــــــــــــم 
نسبة الى صالح الدين االيوبي .
تشتهر محافظة صالح الدين بوجود مرقدي األمامين العسكريين ( ع) 

( االمامين علي الهادي والحسن العسكري عليهما السالم) في 

سامراء والمأذنة الملوية و( الجامع العباسي)  وقصر العاشق وقصر 

الخالفة العباسية وجامع ابو دلف ومن اآلثار مدينة آشور التاريخية 

 وتقع في الشرقاط على نهر دجلة وتطل من جهة الشمال على سهل

 فسيح في نهايته مدينه الشرقاط الحالية وسور تكريت ودير الراهبات

 والعديد من الكنائس الواقعة على جانبي نهر دجلة في مدينة تكريت

 والقبة الصينية وتقع شمال مدينة سامراء الحالية قرب قصر العاشق. 

ووجود مرقد السيد محمد بن االمام علي الهادي في مدينة بلد وهو 

من المعالم الدينية المهمة في المحافظة. 

الموقع

تقع محافظة صالح الدين في شمال العاصمة بغداد وتبعد عنها 

 كم وتحدها محافظات نينوى وأربيل من الشمال 165بحدود 



 وكركوك والسليمانية من الشرق و ديالى وبغداد من الجنوب و االنبار

من الغرب. تتمتع محافظة صالح الدين بموقع جغرافي مهم كونها 

عقدة مواصالت بين المحافظات الشمالية والجنوبية .



: المساحة

 2كم25,807تبلغ مساحة محافظة صالح الدين بـ 

: المدن الرئيسية 

قضاء تكريت -
قضاء الدور -

قضاء سامراء -
 قضاء بلد -

قضاء بيجي-
قضاء الطوز-

قضاء الدجيل -

السكان 

) نسمة 1,237,059يبلغ عدد سكان محافظة صالح الدين بحدود ( 
 ( الثروة الحيوانية ،الزراعة، تكرير النفط ، العلف : النشاط الرئيسي 

الحيواني ، صناعة االدوية)  

: البنى التحتية 

احد الطرق الرئيسية المؤدية الى شمال العراق يمر عبر محافظة 
صالح الدين وهناك طرق تربط بينها وبين محافظة كركوك شرقًا 
وحديثة والقائم غربًا كما ان خط السكك الحديد  بين بغداد 
والموصل يمر من خالل مدينة تكريت .

: التربية والتعليم 

 في محافظة صالح الدين جامعة واحدة ( جامعة تكريت )  واكثر من
 معهد 11  مدرسة ثانوية  و390  مدرسة  ابتدائية واكثر من 1046

. والعديد من المعاهد والمدارس المهنيةاعداد معلمين 



المؤسسات الصحية 

   مركز 13  مستشفيات و مايقارب 9توجد في محافظة صالح الدين 

طبي عام . 

السياحة 

مدينة سامراء : تمتد أطالل سامراء على الجانب الشرقي لنهر دجلة 

ألمتداد خمسة وثالثين كم . ابتداء من سامراء والى الجنوب :  الجامع 

الكبير والملوية ، وقصر العاشق.

والى شمال الملوية بيت الخليفة وساحة الفروسية وجامع أبي دلف  

  والمتوكلية ونهر الرصاصي. 


