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 ػجبط لُجش فشحبٌ انغؼذ٘ ْذٖ:   ـى ـــــــــاالعــ      

  12/2/2661 ثغذاد : ربسٚخ انًٛـالد  

 يغــــــــهًخ  :   انذٚـــــــــــبَخ 

 ٔانجحش انؼهًٙ ٔيُبْغّ انًؼهٕيبد:      ضــانزـخـظ        

 رحشٚش يغهخ االعزبر سئٛظ :     ّ ــــــانٕظٛف    

 اعزبر     خ انؼهًٛخ :انذسع  

 اثٍ سشذ / عبيؼخ ثغذاد–كهٛخ انزشثٛخ :     ػُٕاٌ انؼًم . 

 60066060061ٔاعٛب       60662666150    ػشالُب   :  انٓبرف انُمبل  

 : َٙٔانجشٚذ إالنكزش hudahuda406@yahoo.com  

Huda.abbas@ircoedu.uobaghdad.edu.rq                                     

 انًؤْالد انؼهًٛخ : 

 التاريخ الكليـــة  الجامعة الدرجة العلمية

 بكالورٌوس
 

 9191 االداب المستنصرٌة

 9111 االداب المستنصرٌة الماجستٌر

 هالدكتورا
 

 2002 االداب المستنصرٌة

 - - - أخرى
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 . ٙصبَٛبً : انزذسط انٕظٛف 

 

 

 انٗ -انفزشح يٍ  انغٓخ انٕظٛفخ د

نهؼهٕو كهٛخ انزشثٛخ اثٍ سشذ / يخبصٌ يخضٌ ايُٛخ 2

 عبيؼخ ثغذاداالَغبَٛخ 
2692-2661 

سشذ  اثٍانغغشافٛخ / كهٛخ انزشثٛخ  لغى يكزجخ ايُٛخ 1

 /عبيؼخ ثغذادنهؼهٕو االَغبَٛخ 
2661-2666 

 ٔانزشثٛخػهٕو انمشاٌ انكشٚى  لغى رذسٚغٛخ 3

 اثٍ سشذ–االعاليٛخ فٙ كهٛخ انزشثٛخ 

 نهؼهٕو االَغبَٛخ

انٗ انٕلذ  -2666

 انحبضش
 فٙانًشكضٚخ /عبيؼخ ثغذاد  انًكزجخ ػهٗ انًكزجخ انًشكضٚخ  يششفخ 4

 انغبدسٚخ
2666-1666 

 ٔانزشثٛخػهٕو انمشاٌ انكشٚى  لغى دساعبد ػهٛب يمشسح 5

 اثٍ سشذ–االعاليٛخ فٙ كهٛخ انزشثٛخ 
1666-1666 

انًكزجخ انًشكضٚخ فٙ  سئٛغخ 6

  انكهٛخ

اثٍ –انًشكضٚخ  / كهٛخ انزشثٛخ  انًكزجخ

 نهؼهٕو االَغبَٛخ سشذ
3002-3002 

سئٛغخ لغى ػهٕو انمشاٌ   0

ٔانزشثٛخ االعاليٛخ نهذساعخ 

 انظجبحٛخ

لغى ػهٕو انمشاٌ  ٔانزشثٛخ االعاليٛخ 

اثٍ سشذ/ نهؼهٕو االَغبَٛخ  -نزشثٛخ/كهٛخ ا

 عبيؼخ ثغذاد

 

 

3002- 3000 

سئٛغخ لغى ػهٕو انمشاٌ  9

ٔانزشثٛخ االعاليٛخ نهذساعخ 

 انًغبئٛخ

لغى ػهٕو انمشاٌ  ٔانزشثٛخ االعاليٛخ 

اثٍ سشذ نهؼهٕو االَغبَٛخ  -/كهٛخ انزشثٛخ

 /عبيؼخ ثغذاد

3002- 3000 

ػضٕ فٙ ْٛئخ رحشٚش يغهخ  6

 االعزبر 

نهؼهٕو  اثٍ سشذ–هٛخ انزشثٛخ ك

 /عبيؼخ ثغذاداالَغبَٛخ
3000-3002 

نهؼهٕو  اثٍ سشذ–كهٛخ انزشثٛخ  سئٛظ رحشٚش يغهخ االعزبر 26

 /عبيؼخ ثغذاداالَغبَٛخ

 انٗ انٕلذ انحبضش -1625

يمشسح ٔحذح  انزشلٛبد انؼهًٛخ  22

 فٙ انكهٛخ 

نهؼهٕو  اثٍ سشذ–كهٛخ انزشثٛخ 

 /عبيؼخ ثغذااالَغبَٛخ

 انٗ انٕلذ انحبضش  -1623

يذٚش رحشٚش يغهخ دساعبد  21

 االدٚبٌ 

 انٗ انٕلذ انحبضش -1626 ثٛذ انحكًخ فٙ ثغذاد 

 



 

 

 

 

 

 

 

 صبنضبً : انزذسٚظ انغبيؼٙ .

 انٗ -يٍ انفزوح   انغبيعخ )انًعٓل / انكهٛخ(  انغٓخ د

 انٗ انٕلذ انحبضش -6996 ثغذاد كهٛخ انزشثٛخ اثٍ سشذ 1

2    

3    

 

 ساثؼبً : انًمشساد انذساعٛخ انزٗ لًذ ثزذسٚغٓب. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

/  انجحش انؼهًٙ ٔانًكزجخ االعاليٛخ   ٔانزشثٛخ انمشاٌ ػهٕو 6

 ثكبنٕسٕٚط

 الى الوقت الحاضر -9112

 يُبْظ انجحش انزشثٕ٘ االعاليٛخ  ٔانزشثٛخانكشٚى  انمشاٌطشائك رذسٚظ   2

 يبعغزٛش/

 

 

2000- 2002 

 االعاليٙيُٓظ انجحش  االعاليٛخ ٔانزشثٛخ انمشاٌ ػهٕو 3
 /يبعغزٛش

 الى الوقت الحاضر -2002

 2090 -2002 /دكزٕساِ انؼهًٙ انجحشاطٕل  االعاليٛخ ٔانزشثٛخ انمشاٌ ػهٕو 4

 

 :انزٙ أششف ػهٛٓب( انشعبئم  ،االطبسٚح  )خبيغبً:  

 السنــة مـــالقس اسم الطالب رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

اصش االخزجبساد انًٕضٕػٛخ ٔانًمبنٛخ  9

انضبَٙ  انظففٙ رحظٛم طبنجبد 

 انًزٕعظ فٙ يبدح انزشثٛخ االعاليٛخ

عٕاد كبظى  اعًبػٛم سغذ

 ال لذٔ

 انمشاٌطشائك رذسٚظ  

 انكشٚى 

2002 

اصش اعزؼًبل انزمُٛبد انزؼهًٛٛخ فٙ  2

رحظٛم طبنجبد انظف انخبيظ 

 ح انزشثٛخ االعاليٛخيبد فٙاالػذاد٘ 

يحًٕد ػجذ انكبظى  َغى

 انؼبيش٘

 انمشاٌطشائك رذسٚظ  

 انكشٚى 

2002 

اصش اعزؼًبل انٕعبئم انزؼهًٛٛخ فٙ  2

 انخبيظرحظٛم راليزح انظف 

االثزذائٙ نًبدح انمشاٌ انكشٚى رالِٔ 

 ٔيؼبَّٛ ٔاالحزفبظ ثّ

اثشاْٛى  فٛظم َذٖ

 انًفشعٙ

 انمشاٌطشائك رذسٚظ  

 انكشٚى 

2001 



 

 

 

 

 

 

 

اصش طشٚمخ حم انًشكالد فٙ انزحظٛم  0

 االعاليٛخٔاالرغبِ َحٕ يبدح انزشثٛخ 

 نذٖ طبنجبد انظف انخبيظ االػذاد٘

ػجٛذ  حبيذ اَزظبس

 انؼجٕد٘

 انمشاٌطشائك رذسٚظ  

 انكشٚى 

2002 

حٕاس انُجٕ٘ فٙ رحظٛم اصش اعزؼًبل ان 1

طبنجبد انظف  انشاثغ انؼبو فٙ رفغٛش 

 انمشاٌ انكشٚى

 انمشاٌطشائك رذسٚظ    ػهٕاٌ ثذس انذفبػٙ دَٛب 

 انكشٚى 

2002 

ثالث استراتٌجٌات قبلٌة  اثر استعمال 2
فً تحصٌل طالبات معهد اعداد 

المعلمات واالحتفاظ به واتجاههن نحو 
 مادة التربٌة االسالمٌة

ٓبٌ ضٛبء ػبكف ػجٕد ع

 انظبنحٙ
 انمشاٌطشائك رذسٚظ  

 انكشٚى
2002 

فٙ انًُٓظ االطالحٙ االعبنٛت انؼهًٛخ  2

نهغٛذ انشٓٛذ يحًذ يحًذ طبدق 

انظذس )لذط( عبيؼخ انظذس انذُٚٛخ 

 إًَرعب"

 ٔانزشثٛخ انمشاٌ ػهٕو يحًذ حكًذ ػجذ

 االعاليٛخ
2002 

اثٍ انفشط ٔيُٓغّ فٙ انزفغٛش نكزبثّ  9

 )االحكبو فٙ انمشآٌ(

ػهٙ نفزّ حٛبل ساْٙ 

 االعذ٘

 ٔانزشثٛخ انمشاٌ ػهٕو

 االعاليٛخ
2009 

انشٛخ يحًذ عٕاد انجالغٙ ٔيُٓغّ فٙ  1

 رفغٛشِ )االء انشحًٍ(

اَغبو صٚذ يحٛٙ شًخٙ 

 انغٓالَٙ
 ٔانزشثٛخ انمشاٌ ػهٕو

 االعاليٛخ
2009 

انمٛى انزشثٕٚخ فٙ انفكش االعاليٙ فٙ  90

 يُٓظ انغُخ انُجٕٚخ

 ٔانزشثٛخ انمشاٌ ػهٕو يحًذ طفبء  عبعى

 االعاليٛخ
2009 

ْب ػهٗ انًُبْظ صمبفخ انؼظش ٔاصش 99

 انزفغٛشٚخ انحذٚضخ

 ٔانزشثٛخ انمشاٌ ػهٕو سائذ ػجذ دساط

 االعاليٛخ
2009 

يغبئم انخالف انفكش٘ فٙ ػمٛذح  92

انزٕحٛذ ػُذ انشٛؼخ االيبيٛخ 

 ٔاالشبػشح

 ٔانزشثٛخ انمشاٌ ػهٕو اسكبٌ ػهٙ حغٍ

 االعاليٛخ
2001 

ثُبء االعشح ٔاصشِ فٙ انحذ يٍ ظبْشح  92

 انكزبة ٔانغُخ انطالق فٙ ضٕء

شًٛبء ٚبعٍٛ حغٍٛ ػجذ 

 انشحًٍ

 ٔانزشثٛخ انمشاٌ ػهٕو

 االعاليٛخ

2099 

عٕٓد االيبيٛخ فٙ ػهى انزغٕٚذ فٙ  90

 انمشٌ انضبنش ػشش انٓغش٘

 ٔانزشثٛخ انمشاٌ ػهٕو يحًذ حغٍٛ ثزٕل

 االعاليٛخ

2092 

يجبحش ػهى انكالو ثٍٛ انفالعفخ  91

ٔانًفغشٍٚ اثٍ سشذ ٔانطجبطجبئٙ 

 ًٕرعب"اَ

 ٔانزشثٛخ انمشاٌ ػهٕو ُْبء اَؼبو حغٍ

 االعاليٛخ

2090 

كزبة يٛضاٌ انمٛبيخ نًحًذ ثٍ يشرضٗ  92

 انكبشبَٙ  دساعخ ٔرحمٛك 

 ٔانزشثٛخ انمشاٌ ػهٕو اُٚبط يحًذ حغٍٛ

 االعاليٛخ

2090 

انزُجٕءاد انًغزمجهٛخ فٙ االدٚبٌ  92

 انغًبٔٚخ

 ٔانزشثٛخ انمشاٌ ػهٕو احًذ شٓبة احًذ

 عاليٛخاال
2091 



 

 

 

 

 

 

 

رطٕٚش انمذساد انًؼشفٛخ الخظبئٙ  99

انًؼهٕيبد ضًٍ يٓبساد انًشبسكخ فٙ 

 انًغًٕػبد انجحضٛخ

لغى انًؼهٕيبد ٔانًكزجبد  ُْبء شبكش ػجبط

 انغبيؼخ انًغزُظشٚخ
2091- 
الى 

الوقت 
 الحاضر

 

 :َبلشزٓب االطبسٚح ، انشعبئم ( انزٙ  ): عبدعب ً 

 السنــة مـــالقس اسم الطالب رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

رمٕٚى كزبة انزشثٛخ االعاليٛخ نهظف  9

 يششفٙانشاثغ االثزذائٙ يٍ ٔعٓخ َظش 

 انًبدح ٔيؼهًٛٓب

 ػجٕدضٛبء ػبكف  عٓبٌ

 يبعغزٛش  انظبنحٙ

 انمشاٌطشائك رذسٚظ  

 انكشٚى 

2002 

اصش اعـــزؼًبل انحمٛجخ انزؼهًٛٛخ فٙ  2

 د٘االػذارحظٛم طبنجبد انظف انشاثغ 

 فٙ يبدح انزشثٛخ االعـاليٛخ

يٓذ٘ يحًٕد  صًُٛخ

 يبعغزٛش انؼجٛذ٘ عهًبٌ

 انمشاٌطشائك رذسٚظ  

 انكشٚى 

2001 

اصش اعزؼًبل ًَطٍٛ يٍ االعزكشبف فٙ  2

اكزغبة انًفبْٛى االعاليٛخ ٔاعزجمبئٓب 

 نذٖ طبنجبد انظف انشاثغ انؼبو

 ٔفبء كبظى عهٛى

 دكزٕساِ

 انمشاٌطشائك رذسٚظ  

 انكشٚى 

2001 

اصش اعهٕة انؼظف انزْجٙ فٙ رحظٛم  0

 كهٛبديـــبدح اطٕل انفمّ نذٖ طهجخ 

 انزشثٛخ فٙ انؼشاق ٔاعزجمبئٓى نٓب

 هللايضْش نفزّ ػجذ  عُبٌ

  انغجٕس٘

 دكزٕساِ

 انمشاٌطشائك رذسٚظ  

 انكشٚى 

2002 

اصش اعهٕة لظض انغُخ انُجٕٚخ فٙ  1

االعاليٛخ فٙ  االػذادٚبدرحظٛم طالة 

 نحذٚش انششٚفيبدح ا

 طفبء عبعى يحًذ

 يبعغزٛش

 انمشاٌطشائك رذسٚظ  

 انكشٚى 

2002 

رمٕٚى كزت انزشثٛخ االعاليٛخ نهظفٕف  2

 انضالصخ االخٛشح نهًشحهخ االثزذائٛخ
 ٔنٛذ احًذ ػجذ انشغٛش٘

 دكزٕساِ
 انمشاٌطشائك رذسٚظ  

 انكشٚى
2002 

ػاللخ انخجشح ٔانغُظ ٔانزبْٛم  2

ٙ انزشثٛخ انزشثٕ٘ ثًًبسعخ يؼهً

االعاليٛخ ٔيؼهًبرٓب نهكفبٚبد انزؼهًٛٛخ 

 انالصيخ

افزخبس ْٔٛت طجش٘ 

 يبعغزٛش انغٕداَٙ
 ٔانزشثٛخ انمشاٌ ػهٕو

 االعاليٛخ
2002 

اصش اعزشارٛغٛخ انزؼهى انزؼبَٔٙ االرمبَٙ  9

فٙ رحظٛم طبنجبد انظف انشاثغ انؼبو 

 فٙ يبدح انزشثٛخ االعاليٛخ

َٕس َظبو انذٍٚ َغى انذٍٚ 

 يبعغزٛش نًذسط/ا

 ٔانزشثٛخ انمشاٌ ػهٕو

 االعاليٛخ
2009 

انطشائك ٔ االعبنٛت انزؼهًٛٛخ انغبئذح  1

فٙ ػظش انخالفخ انشاشذح االيبو ػهٙ 

 سضٗ هللا ػُّ إًَرعب"

ٕٚعف حغٍ يحًذ 

 دكزٕساِ /انحغُٙ
 ٔانزشثٛخ انمشاٌ ػهٕو

 االعاليٛخ
2009 



 

 

 

 

 

 

 

طشائك انزؼهٛى ٔاعبنٛجّ فٙ انؼظش  90

 –االيبو يحًذ انجبلش )ع(  –االيٕ٘ 

إًَرعب" ٔاصشْب فٙ رحظٛم يبدح 

انغٛشح انُجٕٚخ نذٖ طبنجبد يؼبْذ اػذاد 

 انًؼهًبد

 /َغى يحًٕد ػجذ كبظى
 دكزٕساِ

 ٔانزشثٛخ انمشاٌ ػهٕو

 االعاليٛخ
2009 

اعزشعبع انشعبئم ٔاالطشٔحبد  َظبو 99

انغبيؼٛخ فٙ انًكزجخ انًشكضٚخ نغبيؼخ 

ًٕٚٛخرم دساعخثغذاد :   

/ ػذَبٌ حبيذ يٛغٌٕ
 يبعغزٛش

لغى انًؼهٕيبد ٔانًكزجبد 

 انغبيؼخ انًغزُظشٚخ
2002 

انًكزجبد انًذسعٛخ فٙ يذُٚخ ثغذاد :  92

 ًَبرط يمزشحخ يطٕسح : دساعخ يٛذاَٛخ

 / عبنىاثشاْٛى  ػًبس
 يبعغزٛش

لغى انًؼهٕيبد ٔانًكزجبد 

 انغبيؼخ انًغزُظشٚخ
2002 

ًٛٛخ نزذسٚظ اػذاد ٔرظًٛى حمٛجخ رؼه 92

 َظبو رظُٛف دٕٚ٘ انؼشش٘

 / غبنت ػجذ انكشٚى ػضٚض
 يبعغزٛش

لغى انًؼهٕيبد ٔانًكزجبد 

 انغبيؼخ انًغزُظشٚخ

2002 

لغى انًؼهٕيبد ٔانًكزجبد  دكزٕساِ /ْذٖ عهًبٌ طجبس َظبو خجٛش نالػشبة انطجٛخ انؼشالٛخ 90

 انغبيؼخ انًغزُظشٚخ

2002 

بد ػهٕو ثُبء يكُض صُبئٙ انهغخ نًظطهح 91

 انحبعجبد

 /ٔعبو ػبدل ػجٕد٘
 يبعغزٛش

لغى انًؼهٕيبد ٔانًكزجبد 

 انغبيؼخ انًغزُظشٚخ

2009 

اعزخذاو ٔطبئف انجٛبَبد انًٛزبدارب فٙ  92

اعزشعبع انًٕضٕػبد انغٛبعٛخ يٍ 

انًٕالغ االػاليٛخ نًحطبد انزهفضح 

 انؼبنًٛخ : دساعخ رغشٚجٛخ

ٔانًكزجبد لغى انًؼهٕيبد  دكزٕساِ /حٛذس حغٍ يحًذ

 انغبيؼخ انًغزُظشٚخ

2090 

انًٕاسد انجششٚخ ثبنًكزجبد انغبيؼٛخ  92

انؼشالٛخ يكزجبد الهٛى كشدعزبٌ 

 إًَرعب"

 /حشثٙ حغٍٛ حغٙ
 يبعغزٛش

لغى انًؼهٕيبد ٔانًكزجبد 

 انغبيؼخ انًغزُظشٚخ

2092 

االصيبد االلزظبدٚخ ٔربصٛشْب ػهٗ رًُٛخ  99

 لٛخيغًٕػبد انًكزجبد انغبيؼٛخ انؼشا

لغى انًؼهٕيبد ٔانًكزجبد  يبعغزٛش / اٚبد حبسط ثذٌ

 انغبيؼخ انًغزُظشٚخ
2092 

رٕظٛف انفٓشط االنٙ فٙ اعزحذاس  91

خذيبد يؼهٕيبد يحٕعجخ فٙ يكزجخ 

 انغبيؼخ انؼشالٛخ 

 /ثششٖ خبنذ يحًذ
 يبعغزٛش

لغى انًؼهٕيبد ٔانًكزجبد 

 انغبيؼخ انًغزُظشٚخ
2090 

هخ ثُبء إًَرط انًكزجخ انشلًٛخ انًزُم 20

رطجٛك نهًُبطك انُبئٛخ فٙ يحبفظخ 

 يٛغبٌ

/ طبنح ٚبعٍٛ عبعى
 يبعغزٛش

لغى انًؼهٕيبد ٔانًكزجبد 

 انغبيؼخ انًغزُظشٚخ
2091 

اصش رحهٛم انُظٕص انمشاَٛخ فٙ االداء  29

انزؼجٛش٘ نذٖ طالة انظف انخبيظ 

 االدثٙ

كشٚى خضٛش فبسط 

 يبعغزٛش /انًغؼٕد٘

انؼهٕو انزشثٕٚخ  لغى

 ٔانُفغٛخ

2002 

االػذاد انًُٓٙ نًذسعٙ انًشحهخ  22

انضبَٕٚخ فٙ كهٛخ انزشثٛخ /اثٍ سشذ 

 عبيؼخ ثغذاد ٔكهٛخ انزشثٛخ

صمخ ػهٙ ػجذ انٕاحذ 

 دكزٕساِ /انؼجبد٘

انؼهٕو انزشثٕٚخ  لغى

 ٔانُفغٛخ

2009 

ثُبء يُظٕيخ لٛى رشثٕٚخ نهزُشئخ  22

االعزًبػٛخ فٙ ضٕء انمشاٌ انكشٚى 

 جٕ٘ انششٚفٔانحذٚش انُ

انؼهٕو انزشثٕٚخ  لغى يبعغزٛش فبرٍ دأد سيم

 ٔانُفغٛخ

2009 



 

 

 

 

 

 

 

سعبنخ انحمٕق ناليبو انغغبد )ػهّٛ  20

انغالو ( ٔاالػالٌ انؼبنًٙ نحمٕق 

 االَغبٌ : دساعخ رشثٕٚخ يمبسَخ

 /ػهٙ فبخش يحغٍ  
 يبعغزٛش

انؼهٕو انزشثٕٚخ  لغى

 ٔانُفغٛخ
2090 

عاليٙ طؼٕثبد رذسٚظ يبدح انفمّ اال 21

يٍ ٔعٓخ َظش انزذسٚغٍٛٛ ٔانطهجخ 

 ٔعجم يؼبنغزٓب

 / حًٛذ حغٍ عًؼخ
 يبعغزٛش

انًؼٓذ انؼبنٙ نهذساعبد 

 انزشثٕٚخ ٔانُفغٛخ
2002 

انحذٚش انُجٕ٘ انششٚف فٙ كزبة   22

يغًغ انجحشٍٚ نهشٛخ فخش انذٍٚ 

 انطشٚحٙ

 /ػبيش طبنح ػطٛخ
 يبعغزٛش

كهٛخ االيبو انكبظى )ع( 

 نهؼهٕو االعاليٛخ
2090 

رمٕٚى خطظ ثحٕس طهجخ انذساعبد  22

خطظ ثحضٛخ نهطهجخ( فٙ لغى 0انؼهٛب)

انًؼهٕيــــــبد ٔانًكزجبد كهٛخ االداة 

انغبيؼخ انًغزُظشٚخ  رجؼب" انٗ كزبة 

ٔانظبدس فٙ  3196انغبيؼخ ر٘ انؼذد 

36/22 /1622 

 2099 انغبيؼخ انًغزُظشٚخ يغًٕػخ اثحبس

انغبيؼٛخ  انًٕاسد انجششٚخ ثبنًكزجبد  29

انؼشالٛخ يكزجبد الهٛى كشدعزبٌ 

 .إًَرعب"

حشثٙ حغٍٛ حغٙ/ 

 يبعغزٛش

 2092 انغبيؼخ انًغزُظشٚخ

االصياااابد االلزظاااابدٚخ ٔربصٛشْااااب ػهااااٗ   21

رًُٛاااخ يغًٕػااابد انًكزجااابد انغبيؼٛاااخ 

 .انؼشالٛخ

 

 2092 انغبيؼخ انًغزُظشٚخ / يبعغزٛشاٚبد حبسط ثذٌ

س رٕظٛف انفٓشط االنٙ فٙ اعزحذا 20

خذيبد يؼهٕيبد يحٕعجخ فٙ يكزجخ 

 انغبيؼخ انؼشالٛخ

 ثششٖ خبنذ يحًذ /

 يبعغزٛش

 2090 انغبيؼخ انًغزُظشٚخ

انًكزجخ انشلًٛخ انًزُمهخ ثُبء إًَرط  29

رطجٛك نهًُبطك انُبئٛخ فٙ يحبفظخ 

 َٛغبٌ

 طبنح ٚبعٍٛ عبعى /

 يبعغزٛش

 2091 انغبيؼخ انًغزُظشٚخ

كُٕنٕعٛخ لٛبط انًٓبساد انفُٛخ ٔانز 22

 نهؼبيهٍٛ فٙ انًكزجبد انغبيؼٛخ انؼشالٛخ

 /يٓب حغٍٛ ػهٕٛ٘

 يبعغزٛش

 2092 انغبيؼخ انًغزُظشٚخ

طبٌقات نظم المعلومات الجغرافٌة فً ت 22
مجال تحدٌد المواقع المكانٌة للمكتبات 
 أالعامة العراقٌة: محافظة بغداد أنموذج

عصمت عبد الزهرة 
 دكزٕساِ/ نعمان

 2092 شٚخانغبيؼخ انًغزُظ

 

 

 نهجحٕس ٔنهشعبئم انغبيؼٛخ  انؼهًٙ انزمٕٚى : 
انعبنٙ ٔانجؾش انعهًيٙ / عٓيبى ارايوا   انزعهٛىٔىاهح  يٍانًبعَزٛو انًوٍبنخ انُٛب   هٍبئمرمٕٚى  رى .0

 : ٔانزٙ يُٓب  ٔانزمٕٚى انعهًٙ 

 انعوالٛخ : كهاٍخ رؾهٛهٛخ  انصٛلرَٛخ انًغالد -



 

 

 

 

 

 

 

 .نزوثٕٚخ ٔانُفَٛخ : كهاٍخ رؾهٛهٛخ  فٙ يوكي انجؾٕس ا انًُغيح انجؾٕس -

 32/00/3002كهٛخ اركاة انغبيعخ انًَزُصوٚخ  ثزيبهٚـ  يٍانًبعَزٛو انًوٍبنخ انُٛب   بنخهٍرمٕٚى  .3

 ٔانزٙ ثعُٕاٌ:

 اٍزقلاو انجبؽضٍٛ نًصبكه انًعهٕيبد ارنكزؤَٛخ فٙ انًكزجبد انًوكيٚخ نهغبيعبد انعوالٛخ 

 كهاٍخ رؾهٛهٛخ يمبهَخ

 انُٛب يٍ ٔىاهح انزوثٛخ /نغُخ هعبٚخ انًالكبد انعهًٛخ يُٓب : يوٍبنخثؾٕس  رمٕٚى رى .3

 فٙ انزشفٛو ارََٛبثٙ انًفزبػكٔهح  لٛبً -

رييى رمييٕٚى انكضٛييو يييٍ انجؾييٕس انًوٍييهخ انُٛييب يييٍ لَييى انزولٛييبد انعهًٛييخ فييٙ كهٛييخ اركاة فييٙ انغبيعييخ  .2

 اٍزبم يَبعل ( َٔنكو يُٓب : انًَزُصوٚخ )نهزولٛخ يٍ يلهً يَبعل انٗ يلهً ٔيٍ يلهً انٗ

 .انًٕعبد انالٍكٛخ فٙ يغبل ارعبهح  (RFIDاٍزقلاو رمُٛخ ) −

 انزمُٛبد انؾلٚضخ ٔاٍزقلايٓب فٙ انزعهٛى عٍ ثعل . −

 انُزبط انفكو٘ فٙ يغبل ارَضؤثٕنٕعٙ كهاٍخ رؾهٛهٛخ . −

 انلٔهٚبد انطجٛخ انعوثٛخ ارنكزؤَٛخ . −

 ارَزوَذ ٔفليبد انًكزجبد انطجٛخ . −

 انًٕالع ارنكزؤَٛخ نًلَٔبد انغًٕٓه . −

 انًٕالع انعوثٛخ فٙ يغبل انًعهٕيبد ٔانًكزجبد عهٗ ارَزوَذ . −

 انزؾلٚبد ٔانطًٕػ . –انؾكٕيخ ارنكزؤَٛخ انعوالٛخ  −

 انؾكٕيخ ارنكزؤَٛخ ٔاكاهح ارىيبد . −

 انًكزجخ ارفزواضٛخ انعوالٛخ . −

 . انُشو ارنكزؤَٙ ٔاًْٛزّ نهًكزجبد انغبيعٛخ −

 ظبْوح ارهْبة انًعهٕيبرٙ ٔربصٛوْب عهٗ انًغزًع . −

 انعواق إًَمعب" . –يغزًع انًعهٕيبد فٙ انعبنى انعوثٙ  −

رى رمٕٚى انجؾش انًعٌُٕ )انوٍبئم انغبيعٛخ نكهٛخ اريبو ارعظى( نهزولٛخ انعهًٛيخ ييٍ) ييلهً يَيبعل  .2

كاة انغبيعييخ ارٍيياليٛخ ثًٕعييت انًوٍييم انُٛييب يييٍ لَييى انزولٛييبد انعهًٛييخ فييٙ  كهٛييخ ار انييٗ يييلهً (

 . 02/3/3002انكزبة انصبكه ثزبهٚـ 

انًوٍم انُٛب يٍ لَى يكزت اريٍٛ  رى رمٕٚى انجؾٕس نهزولٛخ انعهًٛخ يٍ) يلهً يَبعل انٗ يلهً (  .2

  02/3/3002انعبو /انًكزجخ انعبيخ نهًكزجخ انًوكيٚيخ عبيعيخ ثايلاك  ثًٕعيت انكزيبة انصيبكه ثزيبهٚـ 

 ٔانجؾٕس ْٙ :
 

فييٌ ٔاٍيزوعبا ارلييوال انهٛيهٚيخ انًليغييخ فيٙ ٔؽيلح اراييبهٚؼ فيٙ انًكزجييخ انًوكيٚيخ نغبيعييخ  −

 ثالاك . 

 انُظبو اركاه٘ نهًكزجخ انًوكيٚخ ٔيكزجبد كهٛبد يغًع انغبكهٚخ نغبيعخ ثالاك . −

 رى رمٕٚى انعلٚل يٍ انجؾٕس نهُشو فٙ يغهخ ارٍزبم ، َٔنكو يُٓب: .2

 كيٚخ ٔيكزجبد كهٛبد يغًع انغبكهٚخ نغبيعخ ثالاك .انُظبو اركاه٘ نهًكزجخ انًو −

 ٍجم ارهرمبء ثبنشواكخ ثٍٛ انٕؽلاد انجؾضٛخ فٙ ْٛئخ انزعهٛى انزمُٙ ٔانمطبا انقبل . −

 ارفزيال فٙ ثُٛخ رصبيٛى انشعبهاد −

 فليبد رَٕٚك انًعهٕيبد فٙ انًكزجبد انغبيعٛخ  −

 ارعزًبعٙ كهاٍخ يٛلاَٛخ   ركُٕنٕعٛب انًعهٕيبَذ ٔاررصبرد ٔربصٛوْب عهٗ اريٍ −

 

 رى رمٕٚى علح ثؾٕس نهُشو فٙ يغهخ اكاة عبيعخ انجصوح ، ٔانزٙ يُٓب : .7

 عبيعخ انجصوح . –انعبيهٌٕ فٙ انًكزجخ انًوكيٚخ  −

 يعٕلبد عًم ارثلاا ٔعاللزّ  ثبنًُبؿ انزُظًٛٙ .  −

 ٔرًُٛخ انًغًٕعبد انًكزجٛخ فٙ يكزجخ كهٛخ اركاة .ٍٛبٍخ ارفزٛبه  −



 

 

 

 

 

 

 

ٔانجؾيش  03/03/3002فيٙ  070ٕٚى  ثؾش نهُشو فيٙ يغهيخ ٔاٍيل نهعهيٕو ارََيبَٛخ فيٙ انعيلك رى رم .2

 .( اٍزقلاو انزمُٛبد نجُبء يغًٕعخ انًكزجبد انولًٛخ ثعُٕاٌ ) 

ثؾٕس انزولٛخ يٍ يلهً انٗ يورجخ اٍزبم يَبعل انًوٍهخ انُٛب يٍ عبيعخ ثالاك يوكي اؽٛبء رمٕٚى رى  .2

 ٔانزٙ ثعُٕاٌ : 32/2/3002ً ثزبهٚـ 22ت انكزبة م٘ انعلك انزواس انعهًٙ انعوثٙ ثًٕع

 انزعهٛى ارنكزؤَٙ ٔرطجٛمبرّ فٙ انعهٕو انطجٛخ . -

 ؽمٕق انزأنٛف ٔانُشو ارنكزؤَٙ فٙ ظم ثٛئخ ارَزوَذ . -

ثؾيٕس انزولٛيخ انًوٍيهخ انُٛيب ييٍ ْٛئيخ انزعهيٛى انزمُيٙ ثايلاك نغُيخ انزولٛيبد انعهًٛيخ ثًٕعيت رميٕٚى رى  .00

 ٔانجؾٕس ثعُٕاٌ :   32/7/3002ثزبهٚـ  30/2322٘ انعلك ً/انكزبة م

 انًكزجبد انغبيعٛخ انولًٛخ كعبيخ نهجؾش انعهًٙ . -

 ٍجم  ارهرمبء ثبنشوكخ ثٍٛ انٕؽلاد  انجؾضٛخ فٙ ْٛضخ انزعهٛى انزمُٙ ٔانمطبا انقبل . -

 كهاٍخ انٕلذ ٔانؾوكخ انعًهٛخ رعبكح يكزجخ يعٓل اركاهح انوصبفخ . -

انزولٛبد انعهًٛخ    ى رمٕٚى ثؾٕس انزولٛخ انًوٍهخ انُٛب يٍ يوكي اؽٛبء انزواس انعهًٙ انعوثٙر - 00   

 ٔانجؾش ثعُٕاٌ :  30/03/3002ً فٙ 22ثًٕعت انكزبة م٘ انعلك 

 انٕعٙ انًعهٕيبرٙ نهًغزًع اركبًٚٙ فٙ عبيعخ ثالاك  : كهاٍخ رطجٛمٛخ                           
 

 انزٙ شبسن فٛٓب.انؼهًٛخ ٔانُذٔاد د انًؤرًشاعبدعبً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

جمٌع المؤتمرات والندوات  6
 على مستوى القسم والكلٌة

الى الوقت -2000
 الحاضر

بالبحوث  جامعة بغداد
 والحضور

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمٌة  

 الكلٌة خارج داخل الكلٌة

تقوٌم بحوث  لمجلة  االستاذ ، واعداد كشاف 
 لمجلة االستاذ .

لجان علمٌة لتطوٌر الدراسات االولٌة والعلٌا 
 والمناهج الدراسٌة .

المشاركة فً اللجان العلمٌة داخل القسم 
 والكلٌة .

اعتمادي خبٌر لتقوٌم بحوث للترقٌة العلمٌة / 
 الجامعة المستنصرٌة .

سة( الحلقات النقاشٌة لطلبة المشاركة )رئا
 الدراسات العلٌا .

تقوٌم بحوث ورسائل للدراسات العلٌا مرسلة 
 من وزارتً التربٌة والتعلٌم العالً .

 

أو تطوٌر ثامنا: المشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع  
 . التعلٌم

 السنة النشر محل البحث عنوان ت

ت انًشعؼٛخ انًؤنفخ فٙ ػهــٕو انمشاٌ ػٍ انكز ٔطفٛخ دساعخ 9

 انكشٚى

 9111 االعزبر يغهخ

انؼبيهٍٛ فٙ انًكزجبد انًشكضٚخ نغبيؼبد ثغذاد  يُٓخ اخاللٛبد 2

 َظش انًغزفٛذٍٚ يُٓب ٔعٓخٔانًغزُظشٚخ ٔانزكُٕنٕعٛخ يٍ 
 2000 االعزبر يغهخ



 

 

 

 

 

 

 

االعاليٛخ ٔيذٖ رٕافشْب فٙ انًكزجبد  انًؼهٕيبد لٕاػذ 2

 انؼهًٛخ ٔانًؤعغبد

 2009 االعزبر يغهخ

انغبيؼٛاااخ نطهجاااخ انذساعااابد انؼهٛاااب  ٔاالطااابسٚحانشعااابئم  دنٛااام 0

انمااشاٌ انكااشٚى  رااذسٚظ)انًبعغاازٛش ٔانااذكزٕساِ (نمغااى طشائااك 

يااااغ دساعااااخ  1666-2666يٛخ نهغاااإُاد الٔانزشثٛااااخ االعاااا

 احظبئٛخ ػُٓب 

 

لذو نهُشش يٍ يُغض  دنٛم

لجم كهٛخ انزشثٛخ عبيؼخ 

نى ُٚششنؼذو  ثغذاد  ٔنكٍ

 .رٕفش اػزًبد يبنٙ 

2000 

 2009 يغهخ انغغشافٙ انؼشثٙ انؼشالٛخ ثٍٛ انًبضٙ ٔانحبضش انخشائظ اَزبط 1

يغهخ كهٛخ انزشثٛخ  االعاليٛخ فٙ انؼشاق انذٔسٚبد رطٕس 2

 ،انغبيؼخ انًغزُظشٚخ

2002 

 2000 االعزبر يغهخ فٙ رخشٚظ االحبدٚش انُجٕٚخ انششٚفخ انحبعٕة اعزخذاو 2

 2001 االعزبر يغهخ ٔانضمبفخ انغبيؼٛخ االعزبر يغهخ 9

 2002 االعزبر يغهخ دساعخ رحهٛهٛخ ركشٛفٛخ االعزبر يغهخ 1

 2002 االعزبر يغهخ االعاليٛخ ػهٗ شجكخ االَزشَٛذ انؼبنًٛخ انًٕالغ رمٕٚى 90

يذٖ اعزؼًبل طهجخ انذساعبد انؼهٛب نهًؼبعى انهغٕٚخ انؼشثٛخ  99

 نًحٕعجخانٕسلٛخ ٔا

يغهخ كهٛخ االداة / 

 دعبيؼخ ثغذا
2009 

 ثغذاد عبيؼزٙ) انؼشالٛخ انغبيؼبد فٙ  االعاليٛخ انضمبفخ 92

 "(إًَرعب ٔانًغزُظشٚخ

 

لذو نًؤرًش عبيؼخ 

 دٚبنٗ 
2092 

يؼٕلبد رطجٛك االداسح االنكزشَٔٛخ فٙ انًكزجبد انغبيؼٛخ  92

 عبيؼزٙ ثغذاد ٔانًغزُظشٚخ إًَرعب

 2090 ريغهخ االعزب

 2091 يغهخ االعزبر انجؼذ انذُٚٙ فٙ طشاع انٕٛٓد يغ انًغهًٍٛ )ثحش يشزشن( 90

 2091 كزبة كشبف يغهخ االعزبر )ػذد خبص نهًغهخ( 91

 2092 يغهخ االعزبر ثحش يشزشن(َجٕءح انٕػذ ثبالسع انًمذعخ ) 92

انًكزجبد االنكزشَٔٛخ االعاليٛخ ٔخذيخ رحًٛم انجحٕس ٔانكزت  92

 دساعخ رمًٕٚٛخ: ( (PDFٕسحانًظ

 

لذو نًؤرًش كهٛخ 

 1626انزشثٛخ 

 َٔشش فٙ يغهخ االعزبر

2092 

انًكزجبد االعاليٛخ ٔانجحش انؼهًٙ ٔاعزؼًبل يظبدس  99

 انًؼهٕيبد

 2092 كزبة يُغض

رمٕٚى ٔالغ انذساعبد انؼهٛب فٙ لغى ػهٕو انمشاٌ انكشٚى  91

 ٔانزشثٛخ االعاليٛخ .

ثحش يُشٕس ػجش انُذ 

 ٕلغ ثٛذ انحكًخي

1626 

 يحبضشح  اعبنٛت انجحش انؼهًٙ ٔانًكزجخ االلزشاضٛخ  20

انمٛذ فٙ دٔسح طشائك 

انزذسٚظ ٔانًكزجخ 

 االفزشاضٛخ

2092 

االعزالل انؼهًٙ فٙ انشعبئم ٔاالطبسٚح انغبيؼٛخ ٔطشائك  29

 كشفٓب ٔعجم رغُجٓب

 

 2092 ثحش يُغض 

 



 

 

 

 

 

 

 

 .والدولٌة الهٌئات العلمٌة المحلٌة عضوٌة  :تاسعا 

     والتوثيق عضوية جمعية المعلومات والمكتبات العراقية . 

     . عضوية  مركز تطور االقتصاد العراقي 

     بيت الحكمة في بغداد 

 و شهادات التقدٌر. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجهة  الجائزة أو شهادة التقدٌر كتاب الشكر أو ت

 المانحة

 السنة

و ٔرملٚو صبكه عٍ عًبكح كهٛخ انزوثٛخ اثٍ هايل نالنزيياو انغيبك كزبة اك 6

 2/2/0220فٙ  2020ثبنٕاعت كٌٔ اَمطبا  فٙ انكهٛخ   م٘ انعلك 

 9199 عمادة الكلٌة

كزييبة اييكو ٔرمييلٚو صييبكه عييٍ عًييبكح كهٛييخ انزوثٛييخ اثييٍ هاييل نهغٓييٕك  2

نعييلك انًجنٔنييخ فييٙ اكاء انٕاعييت ٔانزعييبٌٔ يييع انطهجييخ  فييٙ انكهٛييخ   م٘ ا

 32/7/0220فٙ  2327

 9199 عمادة الكلٌة

كزييبة اييكو ٔرمييلٚو صييبكه عييٍ عًييبكح كهٛييخ انزوثٛييخ اثييٍ هاييل نهغٓييٕك  3

فيييٙ  3202انًجنٔنيييخ رَغيييبػ انعًهٛيييخ انزوثٕٚيييخ فيييٙ انكهٛيييخ   م٘ انعيييلك 

37/2/0220 

 9119 عمادة الكلٌة

كزييبة اييكو ٔرمييلٚو صييبكه عييٍ عًييبكح كهٛييخ انزوثٛييخ اثييٍ هاييل نهغٓييٕك  4

جنٔنخ فٙ اَشبء يكزجخ لَى انمواٌ انكوٚى ٔانزوثٛخ ارٍاليٛخ   م٘ انعلك انً

 . 2/2/0222فٙ  3222

 9112 عمادة الكلٌة

كزييبة اييكو ٔرمييلٚو صييبكه عييٍ عًييبكح كهٛييخ انزوثٛييخ اثييٍ هاييل نهغٓييٕك  5

انًجنٔنييخ فييٙ رصييٕٚو يييالىو يييٍ انكزييت انًُٓغٛييخ  نمَييى انمييواٌ انكييوٚى 

فيييييٙ  222عهيييييٗ انطهجيييييخ  م٘ انعيييييلك  ٔانزوثٛيييييخ ارٍييييياليٛخ ٔرٕىٚعٓيييييب

32/3/0227 . 

 9112 عمادة الكلٌة

كزييبة اييكو ٔرمييلٚو صييبكه عييٍ عًييبكح كهٛييخ انزوثٛييخ اثييٍ هاييل  نهغٓييٕك  6

انًجنٔنخ فٙ اَغبػ عًهٛخ اريزؾبَبد انُٓبئٛخ فٙ لَى عهٕو انميواٌ انكيوٚى  

 . 32/2/3000فٙ  332م٘ انعلك 

 2000 عمادة الكلٌة

صبكه عٍ عًبكح كهٛخ انزوثٛخ اثٍ هال نهزًٛيي فيٙ اكاء  كزبة اكو ٔرملٚو 7

فييٙ  223انٕاعييت ثًُبٍييجخ اؽزفييبرد اعٛييبك انًييواح انعوالٛييخ   م٘ انعييلك 

02/2/3000 . 

 2009 عمادة الكلٌة

كزييبة اييكو ٔرمييلٚو صييبكه عييٍ عًييبكح كهٛييخ انزوثٛييخ اثييٍ هاييل نهغٓييٕك  8

ُجييٕ٘   م٘ انعييلك انًجنٔنييخ ثزٕىٚييع انشييواثذ ٔانؾهييٕٖ ثًُبٍييجخ انًٕنييٕك ان

 . 02/2/3000فٙ  0022

 2009 عمادة الكلٌة

كزييبة اييكو ٔرمييلٚو صييبكه عييٍ عًييبكح كهٛييخ انزوثٛييخ اثييٍ هاييل  نهغٓييٕك  9

انًجنٔنخ فٙ اَغبػ عًهٛخ اريزؾبَبد انُٓبئٛخ فٙ لَى عهٕو انميواٌ انكيوٚى  

 . 00/7/3000فٙ  0320م٘ انعلك

 2009 عمادة الكلٌة

ه عييٍ عًييبكح كهٛييخ انزوثٛييخ اثييٍ هاييل  نهغٓييٕك كزييبة اييكو ٔرمييلٚو صييبك 61

 . 32/03/3002فٙ  702انًجنٔنخ فٙ فليخ انمَى  م٘ انعلك 

 2002 عمادة الكلٌة



 

 

 

 

 

 

 

كزييبة اييكو ٔرمييلٚو صييبكه عييٍ عًييبكح كهٛييخ انزوثٛييخ اثييٍ هاييل  نهغٓييٕك  66

  3007-3002انًجنٔنخ فٙ ارًبو َغبػ  اريزؾبَٛخ انُٓبئٛخ  نهعبو انلهاٍٙ 

 . 32/00/3007فٙ  0222م٘ انعلك 

 2002 عمادة الكلٌة

كزبة اكو ٔرملٚو صبكه عٍ عًيبكح كهٛيخ انزوثٛيخ اثيٍ هايل  ن ٍيٓبو فيٙ  62

فيييٙ  0322ارايييوا  عهيييٗ البييييخ انًعيييوس انعهًيييٙ نهمَيييى  م٘ انعيييلك 

2/2/3002 . 

 2009 عمادة الكلٌة

كزيبة اييكو ٔرمييلٚو صييبكه عييٍ عًييبكح كهٛييخ انزوثٛييخ اثييٍ هاييل  نالاييوا   63

اكاء اريزؾيييبٌ انزُبفَيييٙ نطهجيييخ انلهاٍيييبد انعهٛيييب  نهعيييبو انلهاٍيييٙ عهيييٗ 

 . 00/03/3002فٙ  0370م٘ انعلك   3002-3000

 2001 عمادة الكلٌة

كزبة اكو ٔرملٚو صبكه عٍ عًبكح كهٛخ انزوثٛخ اثٍ هال  نعلو ارَمطيبا  64

 . 02/7/3000فٙ   2272عٍ انلٔاو انوًٍٙ م٘ انعلك 

 2090 عمادة الكلٌة

كزييبة اييكو ٔرمييلٚو صييبكه عييٍ عًييبكح كهٛييخ انزوثٛييخ اثييٍ هاييل  نهغٓييٕك  65

انًجنٔنخ  فٙ يوالجخ اكاء اريزؾبَبد انُٓبئٛخ انيلٔه ارٔل  نهعيبو انلهاٍيٙ 

 . 0/2/3000فٙ  2222م٘ انعلك   3002-3000

 2090 عمادة الكلٌة

كزبة ايكو ٔرميلٚو صيبكه عيٍ عًيبكح كهٛيخ انزوثٛيخ اثيٍ هايل  نهعًيم فيٙ  66

فييٙ  0370م٘ انعييلك   3000-3000نهغييبٌ اريزؾبَٛييخ نهعييبو انلهاٍييٙ ا

07/2/3000 .  

 2099 عمادة الكلٌة

كزييبة اييكو ٔرمييلٚو صييبكه عييٍ عًييبكح كهٛييخ انزوثٛييخ اثييٍ هاييل  نهغٓييٕك  67

 . 32/2/3000فٙ  0227انًجنٔنخ فٙ انمَى   م٘ انعلك 

 2099 عمادة الكلٌة

ٛيخ انزوثٛيخ اثيٍ هايل  نهعًيم فيٙ كزبة ايكو ٔرميلٚو صيبكه عيٍ عًيبكح كه 68

فييٙ   2020م٘ انعييلك   3003-3000انهغييبٌ اريزؾبَٛييخ نهعييبو انلهاٍييٙ 

02/00/3003 . 

 2092 عمادة الكلٌة

ثطبلخ رُٓئخ ثًُبٍجخ انزولٛخ انٗ يورجخ ارٍزبمٚخ  يٕعٓخ يٍ يعبنٙ ٔىٚو  69

 02222انزعهيييٛى انعيييبنٙ هئيييٌٛ عبيعيييخ  ثايييلاك ثًٕعيييت انكزيييبة انًيييولى 

 . 3/2/3003بكه ثزبهٚـ انص

يعبنٙ ٔىٚو 

 انزعهٛى انعبنٙ
2092 

كزبة اكو ٔرملٚو صبكه عٍ عًبكح كهٛيخ انعهيٕو ارٍياليٛخ عبيعيخ كٚيبنٗ   21

فييٙ  0272نهغٓييٕك انًزًٛيييح فييٙ انًييلرًو انعهًييٙ ارٔل نهكهٛييخ  م٘ انعييلك 

2/03/3002 . 

عًبكح كهٛخ 

انعهٕو 

ارٍاليٛخ 

 عبيعخ كٚبنٗ  

2092 

رملٚوٚخ يٍ كهٛخ انعهٕو ارٍاليٛخ عبيعخ كٚبنٗ نهًشبهكخ ثجؾش فٙ آبكح  26

انًلرًو انعهًيٙ ارٔل نهكهٛيخ رؾيذ ايعبه )انفكيو ارٍياليٙ ثيٍٛ ارصيبنخ 

 . 32/00/3002ٔانًعبصوح ( .انًُعمل ثزبهٚـ 

كهٛخ انعهٕو 

ارٍاليٛخ 

 عبيعخ كٚبنٗ

2092 

غبيعيخ انًَزُصيوٚخ كزبة اكو ٔرملٚو صيبكه عيٍ عًيبكح كهٛيخ اركاة ان  22

نؾضييٕه ٔيُبلشييخ ابنييت انًبعَييزٛو اٚييبك ؽييبهً ثييلٌ  /لَييى انًكزجييبد 

 . 3/7/3002فٙ  3202ٔانًعهٕيبد م٘ انعلك ل/

عًبكح كهٛخ 

اركاة 

انغبيعخ 

 انًَزُصوٚخ

2092 

كزبة ايكو ٔرميلٚو صيبكه عيٍ عًيبكح كهٛيخ انزوثٛيخ اثيٍ هايل  نهعًيم فيٙ  23

فييٙ  2222م٘ انعييلك   3002-3002انهغييبٌ اريزؾبَٛييخ نهعييبو انلهاٍييٙ 

32/03/3002 . 

 2090 عمادة الكلٌة



 

 

 

 

 

 

 

كزبة ايكو ٔرميلٚو صيبكه عيٍ عًيبكح كهٛيخ اركاة انغبيعيخ انًَزُصيوٚخ  24

نؾضييٕه ٔيُبلشييخ ابنجييخ انًبعَييزٛو ثشييوٖ فبنييل يؾًييل /لَييى انًكزجييبد 

 . 00/00/3002فٙ  2222ٔانًعهٕيبد م٘ انعلك ل/

عًبكح كهٛخ 

اركاة 

انغبيعخ 

 ُصوٚخانًَز

2090 

كزييبة اييكو ٔرمييلٚويٍ يعييبنٙ كزييبة اييكو ٔرمييلٚو صييبكه ٔىٚييو انزعهييٛى  25

ٔانصيبكه  2/3020انعبنٙ ٔانجؾش انعهًيٙ ثًٕعيت انكزيبة م٘ انعيلك و ٔ

ٔعهٗ اٍبٍّ رى يُؼ للو نًلح آو نهعالٔح ٔانزوفٛع  02/3/3002ثزبهٚـ 

نهعهيٕو ثًٕعت اريو اركاه٘ انصبكه عيٍ عًيبكح كهٛيخ انزوثٛيخ اثيٍ هايل 

 . 2/2/3002فٙ  0322ارََبَٛخ م٘ انعلك 

ٔىٚو انزعهٛى 

انعبنٙ 

ٔانجؾش 

 انعهًٙ

2090 

اييٓبكح رملٚوٚييخ يييٍ كهٛييخ انزوثٛييخ نهعهييٕو ارََييبَٛخ اثييٍ هاييل ثًُبٍييجخ ٚييٕو  26

انًواح انعهًٙ ٔنهغٕٓك انًجنٔنخ فٙ كعى انًَٛوح انعهًٛيخ ٔانزوثٕٚيخ  نهعيبو 

 . 3002-3002انلهاٍٙ 

عمادة 
 ٌةالكل

2090 

كزبة ايكو ٔرميلٚو صيبكه عيٍ عًيبكح كهٛيخ انزوثٛيخ اثيٍ هايل  نهعًيم فيٙ  27

فييٙ  2027م٘ انعييلك   3002-3002انهغييبٌ اريزؾبَٛييخ نهعييبو انلهاٍييٙ 

37/7 /3002  

 2091 عمادة الكلٌة

كزبة اكو ٔرملٚو صبكه عٍ عًبكح كهٛخ انزوثٛخ اثٍ نالٍزعلاك ثبراوا   28

ب فيٙ لَيى عهيٕو انميواٌ فيٙ انكهٛيخ يغبَيب كعًيب عهٗ اهجيخ انلهاٍيبد انعهٛي

فيييٙ  222م٘ انعيييلك  3002 -3002نهؾوكيييخ انعهًٛيييخ  نهعيييبو انلهاٍيييٙ 

37/0/3002 . 

 2091 عمادة الكلٌة

ٔرمييلٚو صييبكه عييٍ عًييبكح كهٛييخ انزوثٛييخ اثييٍ هاييل  نهغٓييٕك كزييبة اييكو  29

 فيالل انعًيم فيٙ نغُييخ انزولٛيبد انعهًٛيخ ثًٕعيت اريييو اركاه٘ انًجنٔنيخ

 . 03/00/3002انصبكه ثزبهٚـ  2222م٘ انعلك 

عًبكح كهٛخ 

 انزوثٛخ
2091 

ٔرمييلٚو صييبكه عييٍ عًييبكح كهٛييخ انزوثٛييخ اثييٍ هاييل  نهغٓييٕك كزييبة اييكو  31

-3002فالل انعًيم فيٙ نغُيخ انهغُيخ اريزؾبَٛيخ نهعيبو انلهاٍيٙ  انًجنٔنخ

انصيييييبكه ثزيييييبهٚـ  7027ثًٕعيييييت ارييييييو اركاه٘ م٘ انعيييييلك   3002

37/7/3002 . 

عًبكح كهٛخ 

 انزوثٛخ
2091 

كزبة اكو ٔرملٚو يٍ عًبكح كهٛخ اصٕل انيلٍٚ انغبيعيخ نهغٓيٕك انًجنٔنيخ  36

فييٙ اراييوا  عهييٗ ايزؾبَييبد انوصييبَخ انعهًٛييخ انٕىاهٚييخ ثًٕعييت اريييو 

  02/00/3002فٙ  203/022

عًبكح كهٛخ 

اصٕل انلٍٚ 

 انغبيعخ

2091 

نزوثٛييخ اثييٍ هاييل  نهغٓييٕك كزييبة اييكو ٔرمييلٚو صييبكه عييٍ عًييبكح كهٛييخ ا 32

فييٙ  2222انًجنٔنيخ نالهرمييبء ثًغهييخ ارٍييزبم انييٗ اعهييٗ يَييزٕٖ م٘ انعييلك

37/7/3002 .  

 2091 عمادة الكلٌة

كزبة ايكو ٔرميلٚو صيبكه عيٍ عًيبكح كهٛيخ اركاة انغبيعيخ انًَزُصيوٚخ  33

نؾضٕه ٔيُبلشيخ ابنجيخ انًبعَيزٛو صيبنؼ ٚبٍيٍٛ عبٍيى  /لَيى انًكزجيبد 

 . 20/2/3002فٙ  2022انعلك ل/ ٔانًعهٕيبد م٘

عًبكح كهٛخ 

اركاة 

انغبيعخ 

 انًَزُصوٚخ 

2091 



 

 

 

 

 

 

 

نهغٓيٕك كهٛخ انعهٕو ارٍاليٛخ عبيعخ كٚيبنٗ كزبة اكو ٔ رملٚو يٍ عًٛلح  34

ٔانصييييبكه ثزييييبهٚـ  0227انًجنٔنييييخ فييييٙ فليييييخ انكهٛييييخ  ٔفييييك انكزييييبة 

32/00/3002 . 

كهٛخ ح بكحعً

انعهٕو 

ارٍاليٛخ 

 عبيعخ كٚبنٗ

2091 

كزييبة اييكو ٔرمييلٚو يييٍ عًٛييل انكهٛييخ نهغٓييٕك انًجنٔنييخ فييٙ اَغييبػ انُييلٔح  35

انعهًٛخ انزٙ البيٓب لَى عهٕو انمواٌ ثعُٕاٌ ) انزكفٛو لواءاد فيٙ انغينٔه 

 0200ٔارٍجبة ( نكهٛخ انزوثٛخ اثيٍ هايل نهعهيٕو ارََيبَٛخ  ٔفيك انكزيبة 

 . 2/2/3002ٔانصبكه ثزبهٚـ 

عمادة 
 الكلٌة

2091 

بة اييكو ٔرمييلٚو يييٍ عًٛييل انكهٛييخ نهغٓييٕك انًجنٔنييخ فييٙ اَغييبػ ايزؾييبٌ كزيي 36

ٔفييك انكزييبة  3002-3002انوصييبَخ انعهًٛييخ  انييٕىاه٘ نهعييبو انلهاٍييٙ 

 . 2/2/3002ٔانصبكه ثزبهٚـ  2727

عمادة 
 الكلٌة

2091 

كزبة اكؤرملٚو يٍ عًٛل انكهٛخ نهغٕٓك انًجنٔنيخ فيالل انعًيم فيٙ نغُيخ  37

 . 03/00/3002ٔانصبكه ثزبهٚـ  2222ٔفك انكزبة انزولٛبد انعهًٛخ 
عمادة 
 الكلٌة

2091 

كزييبة اييكو ٔرمييلٚو يييٍ عًٛييل كهٛييخ اصييٕل انغبيعييخ نهغٓييٕك انًجنٔنييخ فييٙ  38

 20/022اراوا  عهٗ ايزؾبَبد انوصبَخ انعهًٛخ انٕىاهٚخ فك انكزبة و

 . 02/00/3002ٔانصبكه ثزبهٚـ 

عًٛل كهٛخ 

اصٕل 

 انغبيعخ

2091 

ايكو ٔرميلٚو صيبكه عيٍ عًيبكح كهٛيخ اركاة انغبيعيخ انًَزُصيوٚخ كزبة  39

نؾضييٕه ٔيُبلشييخ ابنجييخ انًبعَييزٛو يٓييب ؽَييٍٛ عهٛييٕ٘  /لَييى انًكزجييبد 

 . 02/2/3002فٙ  2222ٔانًعهٕيبد م٘ انعلك ل/

عًبكح كهٛخ 

اركاة 

انغبيعخ 

 انًَزُصوٚخ 

2092 

ه انعيلك ارٔل كزبة اكؤرملٚو ييٍ عًٛيل انكهٛيخ نهغٓيٕك انًجنٔنيخ ثبصيلا 41

ٔانصييبكه ثزييبهٚـ  0022يييٍ يغهييخ ارٍييزبم  ٔفييك انكزييبة  3002نَييُخ 

02/2/3002. 

عمادة 
 الكلٌة

2092 

كزييبة اييكؤرملٚو يييٍ عًٛييل انكهٛييخ نهغٓييٕك انًجنٔنييخ فييٙ اَغييبػ انًييلرًو  46

 0220انلٔنٙ انواثع نكهٛخ انزوثٛخ اثٍ هال نهعهٕو ارََبَٛخ  ٔفك انكزيبة 

 . 30/2/3002ٔانصبكه ثزبهٚـ 

عمادة 
 الكلٌة

2092 

كزييبة اييكو ٔ رمييلٚو يييٍ عًٛييل انكهٛييخ نهغٓييٕك انًجنٔنييخ فييٙ انًشييبهكخ فييٙ  42

ٔلبئع انًلرًو انعهًٙ ارٔل نمَى انهاخ ارَكهٛيٚخ / نكهٛخ انزوثٛخ اثٍ هايل 

نهعهٕو ارََبَٛخ ٔانًُعمل رؾذ عُيٕاٌ )انهايخ ارَكهٛيٚيخ ٔرؾيلٚبد عصيو 

 . 3002به //ا00ٚ-2انعٕنًخ (  ٕٚيٙ 

عمادة 
 الكلٌة

2092 

كزييبة اييكو ٔرمييلٚو يييٍ عًٛييل انكهٛييخ نهغٓييٕك انًجنٔنييخ فييٙ اصييلاه انعييلك  43

انقييبل ثٕلييبئع انًييلرًو انييلٔنٙ انواثييع نكهٛييخ انزوثٛييخ اثييٍ هاييل نهعهييٕو 

 . 02/2/3002ٔانصبكه ثزبهٚـ  2232ارََبَٛخ  ٔفك انكزبة 

عمادة 
 الكلٌة

2092 

اثيٍ هايل  –انًلرًو انلٔنٙ انواثع نكهٛخ انزوثٛخ  آبكح يشبهكخ فٙ اَغبػ 44

)يمييليبد َٔزييبئظ رصييالػ انزوثٛييخ نهعهييٕو ارََييبَٛخ عبيعييخ ثاييلاك ثعُييٕاٌ 

/  32-32انًُعميل ٚيٕيٙ  كهٛبد انزوثٛيخ إًَمعيب  ( –ٔانزعهٛى فٙ انعواق 

 . 3002ََٛبٌ /

عمادة 
 الكلٌة

2092 



 

 

 

 

 

 

 

عهييٕو ارََييبَٛخ اثييٍ هاييل كزييبة اييكو ٔرمييلٚو يييٍ عًييبكح كهٛييخ انزوثٛييخ نه 45

اثٍ هال  –نهغٕٓك انًجنٔنخ فٙ اَغبػ انًلرًو انلٔنٙ انواثع نكهٛخ انزوثٛخ 

)يمييليبد َٔزييبئظ رصييالػ انزوثٛييخ نهعهييٕو ارََييبَٛخ عبيعييخ ثاييلاك ثعُييٕاٌ 

/  32-32انًُعميل ٚيٕيٙ  كهٛبد انزوثٛيخ إًَمعيب  ( –ٔانزعهٛى فٙ انعواق 

ئعّ ثًٕعت انكزبة انصبكه عٍ عًيبكح ٔانًشبهكخ فٙ ٔلب  3002ََٛبٌ /

 . 30/2/3002فٙ  0220انكهٛخ م٘ انعلك 

عمادة 
 الكلٌة

2092 

اييييٓبكح اييييكو ٔرمييييلٚو يييييٍ يلٍَييييخ  انًَييييزمجم ن كييييبكًٍٚٛٛ انعييييوالٍٛٛ   46

نهًشبهكخ انفعبنخ فٙ اٍزطالا انوا٘ انعبو نًوكي انلهاٍبد ارٍيزوارٛغٛخ 

 . 2/3002فٙ 

يلٍَخ  

انًَزمجم 

ٍ ن كبكًٚٛٛ

 انعوالٍٛٛ  

2092 

اييٓبكح اييكو ٔرمييلٚو يييٍ هئييٌٛ يُزييلٖ انَييالو انييلٔنٙ نهضمبفييخ ٔانعهييٕو  47

نهًشيييبهكخ انفبعهيييخ فيييٙ فعبنٛيييبد انًيييلرًو انيييلٔنٙ انضبنيييش انًُعميييل رؾيييذ 

ايييعبه)فٙ هؽيييبة ارييييبو انؾَيييٍٛ عهٛيييّ انَيييالو (ثبنزعيييبٌٔ ييييع يلٍَيييخ 

 .   32/00/3002انًَزمجم نالكبكًٍٚٛٛ انعوالٍٛٛ  انزٙ الٛى فٙ 

يُزلٖ انَالو 

انلٔنٙ نهضمبفخ 

 ٔانعهٕو

2092 

اييٓبكح اييكو ٔرمييلٚو يييٍ هئييٌٛ يُزييلٖ انَييالو انييلٔنٙ نهضمبفييخ ٔانعهييٕو  48

-32نهًشييبهكخ انفبعهييخ فييٙ فعبنٛييبد انًييلرًو انييلٔنٙ انضييبَٙ انًُعمييل  فييٙ 

32/2/3002   . 

يُزلٖ انَالو 

انلٔنٙ نهضمبفخ 

 ٔانعهٕو

2092 

يوكي عٍٛ نهلهاٍيبد ٔانجؾيٕس انًعبصيوح نهًشيبهكخ آبكح  رملٚوٚخ يٍ  49

انفبعهخ فيٙ انجيوايظ انفكوٚيخ ٔانضمبفٛيخ رؾيذ ايعبه )اٍيزنح انغبيعيبد اييم 

 .   33/7/3002-30انٕاٍ (  انًُعمل  فٙ 

يوكي عٍٛ 

نهلهاٍبد 

ٔانجؾٕس 

 انًعبصوح

2092 

كزييبة اييكو ٔرمييلٚو يييٍ يكزييت هئييٌٛ انييٕىهاء ٔكبنييخ يٕعييّ انييٗ عبيعييخ  51

نعييييييييييييييييبو  QS نؾصٕنٓب عهٗ يوارت يزمليخ ضًٍ رصُٛف ثالاك 

 . 02/2/3002فٙ   22/00323م٘ انعلك و.ه.ٔ./ 3002

يكزت هئٌٛ 

 انٕىهاء
2092 

رُٓئخ يٍ هئيٌٛ عبيعيخ ثايلاك نغًٛيع يُزَيجٙ انغبيعيخ نزميلو انغبيعيخ فيٙ  56

 30722رفضييييم انغبيعييييبد انعبنًٛييييخ ثًٕعييييت انكزييييبة  QSرصييييُٛف 

 . 2/2/3002ٔانصبكه ثزبهٚـ 

رئاسة 
جامعة 
 بغداد

2092 

كزييبة اييكو ٔرمييلٚو صييبكه عييٍ عًييبكح كهٛييخ انزوثٛييخ اثييٍ هاييل  نهغٓييٕك  52

انًجنٔنخ ثبصلاه انعلك ارٔل ٔانضبَٙ نًغهخ ارٍيزبم ثؾهيخ علٚيلح  ثًٕعيت 

  . 02/2/3002فٙ   0022انكزبة م٘ انعلك 

عًبكح كهٛخ 

 انزوثٛخ
2092 

ييييٍ هئيييٌٛ عبيعيييخ  ثايييلاك ثزيييبهٚـ رُٓئيييخ ثًُبٍيييجخ ٚيييٕو انًيييو ح انعيييبنًٙ  53

00/2/3002 . 

 2092 هئٌٛ عبيعخ  

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2165 2000ولغاٌة 9112العوام  االعزبر يغهخكشبف  6

 قٌد النشر يٛخاليظبدس انًؼهٕيبد االع ٔاعزخذاوانؼهًٙ  انجحش 2
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 اخش : ويٓب 
 0720ثًٕعيت ارييو اركاه٘ م٘ انعيلك  0222-0222عضٕ انهغُخ اريزؾبَٛخ فٙ انمَى نهعيبو انلهاٍيٙ  .0

 . 2/2/0222فٙ 

هئٌٛ  نغُخ رٕصٛك انغوائى ارغبِ انعواق ضًٍ َطبق انيلائوح ثًٕعيت ارييو اركاه٘ انصيبكه عيٍ اريبَيخ  .3

 . 32/00/0222 فٙ 223انعبيخ نهًكزجخ انًوكيٚخ عبيعخ ثالاك  م٘ انعلك 

عضٕ نغُخ  رميٕٚى انكزيت انًفميٕكح  ثًٕعيت ارييو اركاه٘ انصيبكه عيٍ اريبَيخ انعبييخ نهًكزجيخ انًوكيٚيخ  .2

 . 33/0/3000فٙ  32عبيعخ ثالاك  م٘ انعلك 

ثًٕعييت اريييو انزوثٛييخ اثيٍ هاييل   كهٛييخعضيٕ نغُييخ اؽزفييبرد فيٙ لَييى اوائييك ريلهٌٚ انمييواٌ انكييوٚى فيٙ  .2

 2/2/3000فٙ  27اركاه٘ م٘ انعلك 

عضٕ نغُخ نٕضع ارٍئهخ ٔانًمبثهخ نهًزمليٍٛ نهلهاٍبد انعهٛيب فيٙ لَيى اوائيك ريلهٌٚ انميواٌ انكيوٚى فيٙ  .2

 37/7/3000فٙ  02ثًٕعت اريو اركاه٘ م٘ انعلك اانزوثٛخ اثٍ هال   كهٛخ

ثًٕعيت  انزوثٛيخ اثيٍ هايل  كهٛيخعضٕ نغُخ اَضجباٛخ نهطهجيخ فيٙ لَيى اوائيك ريلهٌٚ انميواٌ انكيوٚى فيٙ  .2

 2/2/3000فٙ  22اريو اركاه٘ م٘ انعلك 

ارييو اركاه٘ انًيولى  ثًٕعيتانزوثٛيخ اثيٍ هايل   كهٛيخثـ نغُخ ارال  انكزت نهًكزجيخ انًوكيٚيخ فيٙ   عضٕ .7

  02/2/3002فٙ  222

ثًٕعيت ارييو اركاه٘  3002-3002فيٙ انمَيى نهعيبو انلهاٍيٙ  نهلهاٍبد انعهٛيب  عضٕ انهغُخ اريزؾبَٛخ .2

 . 32/2/3002فٙ  223ك م٘ انعل

عضيٕ انهغُييخ انقبصيخ ثزفعٛييم كٔه انًوايل انزوثييٕ٘ ٔروايٛؼ انًفييبْٛى ارفاللٛيخ  ثًٕعييت اريييو اركاه٘  .2

 . 32/3/3002فٙ  0222انًولى 

فييٙ  202اريييو اركاه٘ انًييولى  ثًٕعييتثييـ نغُييخ افزٛييبه يٕاصييفبد ارهٔاة انغبيعٛييخ   عضييٕ .00

02/2/3002 . 

اركاه٘ انصيبكه عيٍ ثًٕعيت ارييو  2/00/3007ٍيزبم  ثزيبهٚـ عضٕ فٙ ْٛئخ رؾوٚيو يغهيخ ار .00

 . 2/00/3007فٙ  0227انًولى عًبكح كهٛخ انزوثٛخ اثٍ هال نهعهٕو ارََبَٛخ اثٍ هال 

عضٕ نغُخ ناوس رلاهً البيخ يلرًواد عهًٛيخ فيٙ انكهٛيخ ثًٕعيت ارييو اركاه٘ انصيبكه عيٍ  .03

 . 32/00/3007فٙ  0202لك كهٛخ انزوثٛخ اثٍ هال نهعهٕو ارََبَٛخ م٘ انع

ثًٕعت اريو اركاه٘ انصبكه عٍ عًبكح كهٛخ انزوثٛخ اثٍ هال نهعهٕو عضٕ فٙ ْٛئخ رؾوٚو يغهخ ارٍزبم  .02

 .   32/0/3002فٙ  222ارََبَٛخ اثٍ هال م٘ انعلك 

ل ثًٕعت اريو اركاه٘ انصيبكه عيٍ عًيبكح كهٛيخ انزوثٛيخ اثيٍ هايعضٕ فٙ نغُخ يشزوٚبد نًغهخ ارٍزبم  .02

 .   2/2/3002فٙ  0272نهعهٕو ارََبَٛخ اثٍ هال م٘ انعلك 

عضٕ نغُخ فٙ يٕضٕا اٍزؾلاس كهاٍيبد عهٛيب )يبعَيزٛو( فيٙ لَيى اوائيك ريلهٌٚ عهيٕو انميواٌ ثكهٛيخ  .02

  00/2/3002فٙ  0222انزوثٛخ ثبنغبيعخ انًَزُصوٚخ  ( ثًٕعت اريو انغبيعٙ م٘ انعلك ة د /

بد عهٛب )يبعَزٛو فيٙ كهٛيخ انزوثٛيخ نهجُيبد فيٙ انغبيعيخ (ثًٕعيت عضٕ نغُخ فٙ يٕضٕا اٍزؾلاس كهاٍ .02

  2/00/3002فٙ  2220ا /0اريو انغبيعٙ م٘ انعلك 



 

 

 

 

 

 

 

فيٙ  0722عضٕ نغُخ يوكيٚخ  نالاوا  عهٗ ٍٛو اريزؾبَبد انُٓبئٛخ  ثًٕعت اريو اركاه٘ م٘ انعلك  .07

0/2/3000 . 

ثًٕعيت ارييو اركاه٘ م٘  3000-3002اٍيٙ عضٕ نغُخ ااوا  عهٗ ايزؾبٌ انيلٔه انضيبَٙ  نهعيبو انله .02

 . 30/2/3002فٙ  2722انعلك 

ثًٕعيت ارييو اركاه٘ م٘ انعيلك  3000-3002عضٕ نغُخ ااوا  عهٗ انلٔاو انًَيبئٙ  نهعيبو انلهاٍيٙ  .02

 . 32/2/3002فٙ  22

 فييٙ 2222عضييٕ ثييـ  نغُييخ ااييوا  ٔرٕعٛييخ ٔيزبثعييخ نغييوك يكزجييخ انكهٛييخ ثًٕعييت اريييو اركاه٘ انًييولى   .30

2/03 /3000 . 

عضٕ ثـ نغُخ عوك ارصبس فيٙ انكهٛيخ )لَيًٙ انكيوك٘ ٔانعهيٕو انزوثٕٚيخ ٔانُفَيٛخ (ثًٕعيت ارييو اركاه٘  .30

  32/2/3000فٙ  2022انًولى 

ثًٕعيت ارييو  3000-3000عضٕ نغُخ ااوا  عهٗ اريزؾبٌ انزُبفَٙ نهلهاٍبد انعهٛيب نهعيبو انلهاٍيٙ  .33

 . 0/2/3000فٙ  2722اركاه٘ م٘ انعلك 

ثًٕعيت ارييو اركاه٘ م٘ انعيلك  3000-3000عضٕ نغُخ ااوا  عهٗ انلٔاو انًَيبئٙ  نهعيبو انلهاٍيٙ  .32

 . 32/2/3000فٙ  72

ثًٕعيت ارييو اركاه٘ م٘ انعيلك  3002-3002عضٕ نغُخ ااوا  عهٗ انلٔاو انًَيبئٙ  نهعيبو انلهاٍيٙ  .32

 . 2/2/3002فٙ  0722

فيٙ  327ثًٕعت اريو اركاه٘ م٘ انعلك  3002-3002اٍٙ عضٕ انهغُخ اريزؾبَٛخ فٙ انمَى نهعبو انله .32

2/2/3002 . 

ثًٕعييت اريييو  3000-3002هئبٍييخ انهغييبٌ  انعهًٛييخ ٔاركاهٚييخ ٔاريزؾبَٛييخ فييٙ انمَييى نهعييبو انلهاٍييٙ  .32

 . 37/00/3000فٙ  32اركاه٘ م٘ انعلك 

رييو اركاه٘ م٘ انعيلك ثًٕعت ا 3000-3000عضٕ انهغُخ انعهًٛخ فٙ لَى عهٕو انمواٌ  نهعبو انلهاٍٙ  .37

 . 32/00/3000فٙ  232

ثًٕعت اريو اركاه٘ م٘ انعلك  3000-3000عضٕ انهغُخ اركاهٚخ فٙ لَى عهٕو انمواٌ  نهعبو انلهاٍٙ  .32

 0/00/3000فٙ  222

ٔىاهح –ثًٕعييت اريييو انييٕىاه٘ انًصييو  ارٍيياليٙ  –عضييٕ ْٛئييخ انولبثييخ انشييوعٛخ نًصييو  انواييٛل  .32

رى اٚفبك٘ انٗ روكٛيب اٍيطُجٕل نلهاٍيخ انًَيٕكح ٔ، 02/2/3000ٔانصبكه ثزبهٚـ  0020انًبنٛخ م٘ انعلك 

ثًٕعيييت انكزيييبة انصييييبكه عيييٍ ٔىاهح انًبنٛييييخ  م٘  ًشيييؤا انًصييييو  انعواليييٙ  ارٍيييياليٙانُٓبئٛيييخ ن

ٔاريو اركاه٘ نهكهٛخ  20/00/3000فٙ  22273ٔاريو انغبيعٙ انًولى  2/2/3000فٙ  33722انعلك

 2/00/3003فٙ  2272م٘ انعلك

ٔانصييبكه  2020عضييٕ ثييـ نغُييخ عييوك ٍييغالد  انقييوٚغٍٛ ٔرٕصييٛفٓب . ثًٕعييت اريييو اركاه٘ م٘ انعييلك .20

 32/2/3000ثزبهٚـ 

رى اٚفبك٘ انٗ انًبَٛب نهًشبهكخ ثبنجعضخ ارٍزطالعٛخ ٔانزلهٚجٛخ ٔثيلعٕح ييٍ يلٍَيخ كاك ارنًبَٛيخ نهًيلح ييٍ  .20

 . 3000/ 03/03ٔانًلهؿ فٙ  22232ثًٕعت اريو انغبيعٙ انًولى  2-32/0/3003

 .  33/3/3002فٙ  322عضٕ نغُخ فٙ ٔؽلح نضًبٌ انغٕكح ٔاركاء اركبكًٚٙ ثًٕعت اريو اركاه٘  .23

عضييٕ انهغُييخ اريزؾبَٛييخ ٔانقييبل ثًٕضييٕا انًبٍييزو اييٛذ ارنكزؤَييٙ ثًٕعييت اريييو اركاه٘ انًييولى  .22

 . 32/2/3003فٙ  0230

ٔانصيبكه ثزيبهٚـ  2300انكهٛخ ثًٕعيت ارييو اركاه٘ م٘ انعيلك عضٕ نغُخ رللٛمٛخ نٕئبئك انقوٚغٍٛ فٙ  .22

30/00/3003 . 

ايو اكاه٘ صبكه عٍ عًبكح كهٛخ انزوثٛخ اثيٍ هايل نهعهيٕو ارََيبَٛخ  ركهٛيف عًيبكح انكهٛيخ ثبعيبكح ٔرُضيٛل  .22

 . 33/03/3002فٙ  2770ٔرورٛت ٔرصٕٚت انًعهٕيبد انٕاهكح فٙ كنٛم انكهٛخ  م٘ انعلك 

ه عييٍ عًيبكح كهٛييخ انزوثٛيخ اثيٍ هاييل نهعهيٕو ارََييبَٛخ  رشيكٛم نغُيخ عهًٛييخ ثيبنُظو نزفييو  اييو اكاه٘ صيبك .22

 . 32/2/3000فٙ  2300اعضبء انٓٛئخ انزلهَٚٛخ فٙ انكهٛخ ثًٕعت انكزبة م٘ انعلك 



 

 

 

 

 

 

 

 . 20/2/3002فٙ  022عضٕ فٙ نغُخ انزولٛبد انعهًٛخ فٙ انكهٛخ  ثًٕعت اريو اركاه٘ انًولى  .27

 3/00/3002فٙ  2022ولٛبد انعهًٛخ فٙ انكهٛخ  ثًٕعت اريو اركاه٘ انًولى عضٕ فٙ نغُخ انز .22

 . 20/2/3002فٙ  3227ثًٕعت اريو اركاه٘ انًولى يموهح انزولٛبد انعهًٛخ فٙ انكهٛخ  .22

هئٌٛ نغُخ اٍزالل نطبنجخ انًبعَزٛو ْجخ اثيواْٛى فهٛيم عيٍ هٍيبنزٓب انًٍٕيٕيخ )انصيفبد ارنٓٛيخ ٔاكنزٓيب  .20

 3002ؾًل يٓل٘ انُوالٙ فٙ كزبثّ عبيع ارفكبه َٔبلل ارَظبه( عُل انشٛـ ي

اكنخ ارصجبد  انؾلٚضخ هئٌٛ نغُخ اٍزالل نطبنت  انلكزٕهاِ يؾًل ٚبٍٍٛ انجغبه٘ عٍ ااؤؽزّ انًٍٕٕيخ ) .20

 3002( فٙ انلعبٖٔ انغُبئٛخ ثٍٛ انشوٚعخ ٔانمبٌَٕ كهاٍخ يمبهَخ

ييو اركاه٘ انصيبكه عيٍ كهٛيخ انزوثٛيخ اثيٍ هايل نهعهيٕو عضٕ نغُخ نعًم كشب  نًغهخ ارٍزبم ثًٕعيت ار .23

فييييٙ  0277.ٔهئييييٌٛ انهغُييييخ ثًٕعييييت اريييييو اركاه٘   20/2/3002فييييٙ  2222ارََييييبَٛخ م٘ انعييييلك 

2/2/3002 . 

ثًٕعيت  3002-3002عضٕ نغُخ يغهيٌ انمَيى ٔعضيٕ نغُيخ ايزؾبَٛيخ نهًوؽهيخ انواثعيخ نهعيبو انلهاٍيٙ  .22

فيييٙ  2002كهٛيييخ انزوثٛيييخ اثيييٍ هايييل نهعهيييٕو ارََيييبَٛخ م٘ انعيييلك ارييييو اركاه٘ انصيييبكه عيييٍ عًيييبكح 

32/00/3002 . 

ٔفك  3002-3002نهعبو انلهاٍٙ  عهٕو انمواٌ  لَىنزؾلٚل ارفزصبل انعبو ٔانللٛك  فٙ عضٕ نغُخ  .22

 . 00/2/3002ٔانصبكه ثزبهٚـ  3733انكزبة 

 2/00/3002انصبكه ثزبهٚـ ٔ 2202ٔفك انكزبة  3002-3002عضٕ نغُخ يغهٌ انمَى نهعبو انلهاٍٙ  .22

. 

ٔفك انكزبة  3002-3002عضٕ انهغُخ اريزؾبَٛخ نهلهاٍبد ارٔنٛخ )انًوؽهخ انواثعخ( نهعبو انلهاٍٙ  .22

 . 2/2/3002ٔانصبكه ثزبهٚـ  0022

ايو اكاه٘ صبكه عٍ كهٛخ انزوثٛخ اثٍ هال نهعهٕو ارََبَٛخ نهعًم فٙ يشيؤا يٕليع انوٍيبئم ٔارايبهٚؼ  .27

 . 2/00/3002فٙ  222ا/ م٘ انعلك  نعوالٛخ فٙ انغبيعبد ا

عضٕ نغُخ نالاوا  عهٗ يكزجبد ارلَبو انفوعٛخ  ثًٕعت اريو اركاه٘ انصبكه عٍ عًبكح كهٛخ انزوثٛخ  .22

 . 32/0/3002فٙ  270اثٍ هال نهعهٕو ارََبَٛخ م٘ انعلك 
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