
 

 

 

 

 

 

 

 انغٛشِ انزارّٛ
 

 

 

 

         د . فبضم صايم صبنح:      ـى ـــــــــاالعــ

  6596|   8|   6 : ربسٚخ انًٛـالد 

 .  يزضٔج انحبنخ انضٔخٛخ :

  .  ( 2اثزبٌ   )    ذد األٔالد  :ــػـــ

 يغهى  .  :   انذٚـــــــــــبَخ

 انُفظ انزؼهًٛٙ . ػهى انُفظ انزشثٕ٘  ــ  ػهى:             صــانزـخـص

 اعزبر خبيؼٙ  .:       ّ ــــــانٕظٛف

       اعزبر يغبػذ  انذسخخ انؼهًٛخ :

           خبيؼخ ثغذاد ـ كهٛخ انزشثٛخ ) اثٍ سشذ (  ،  لغى انؼهٕو انزشثٕٚخ ٔانُفغٛخ  .:      ػُٕاٌ انؼًم

 ....انؼًم   :  ْبرف

     ....:     انٓبرف انُمبل

 fadhil956@yahoo.com َٔٙ :كزشانجشٚذ إالن

 .أٔالً : انًؤْالد انؼهًٛخ  

 

 التارٌخ ح ـــالكلٍ الجاهعح الذرجح العلوٍح

 إحصبء رشثٕ٘ ثكبنٕسٕٚط

 

 8791 اَداب الوطتٌصرٌح 

 8713 الترتٍح ) اتي رشذ ( تغذاد هى انُفظيبخغزٛش رشثٛخ ٔػ

 ػهى انُفظ انزشثٕ٘ ِدكزٕسا

 

 8771 الترتٍح  ) اتي رشذ ( تغذاد

    أخشٖ

 

 

 

 الصىرج 



 

 

 

 

 

 

 

 ثبَٛبً : انزذسج انٕظٛفٙ . 

 

 ثبنثبً : انزذسٚظ اندبيؼٙ . 

 الى -هي الفترج   الجاهعح )الوعهذ / الكلٍح(  الجهح خ

 8771ـ  8713 جاهعح تغذاد كلٍح الترتٍح 1

 8773ـ  8771 جاهعح صٌعاء  ) الٍوي ( كلٍح الترتٍح 2

 4001ـ  8779 جاهعح إب  ) الٍوي ( كلٍح الترتٍح 3

 الى اَى ـ 4002 جاهعح تغذاد كلٍح الترتٍح 4

 

 ساثؼبً : انًمشساد انذساعٛخ انزٗ لًذ ثزذسٚغٓب. 

 الى -الفترج هي  الجهح الىظٍفح خ

 8774ـ  8713 ـ كلٍح الترتٍح جاهعح تغذاد  هذرش هطاعذ 8

 1993 - جاهعح تغذاد ـ كلٍح الترتٍح هذرش 

 2005 3877 كلٍح الترتٍح – إبجاهعح  هذرش 4

 8772 -8771 كلٍح الترتٍح –جاهعح إب  رئٍص قطن الترتٍح العولٍح 1

 4008 -8777 كلٍح الترتٍح –جاهعح إب  طن العلىم الترتىٌح رئٍص ق 1

 4080ـ   4002 جاهعح تغذاد ـ كلٍح الترتٍح هذرش 2

 4080 جاهعح تغذاد ـ كلٍح الترتٍح أضتار هطاعذ 3

 خـــــنغُا بدحـــــانً ىـــانمغ د

 الثاًً علن الٌفص الترتىي قطن العلىم الترتىٌح والٌفطٍح 8

 األولى علن الٌفص العام قطن العلىم الترتىٌح والٌفطٍح 4

ػهى َفظ            لغى انؼهٕو انزشثٕٚخ ٔانُفغٛخ 1

 انشخصٛخ

 انثبنثخ



 

 

 

 

 

 

 

 

 :انزٙ أششف ػهٛٓب( انشعبئم  ،االطبسٚح  )خبيغبً:  

 انغُــخ ىـــانمغ خشعبناناألطشٔحخ أٔ  اعى د

رمٕٚى ػًهٛخ ارخبر انمشاس نذٖ يغزٕٚبد انمٛبدح انزشثٕٚخ ثًكزت انزشثٛخ  8

 ٔانزؼهٛى ثًحبفظخ إة
 قطن العلىم الترتىٌح والٌفطٍح

4002 

نطهجخ  ن انؼذٔاَٙ ٔػاللزّ ثبنزكبء انٕخذاَٙ ٔثبنزٕافك انُفغٙانغهٕ 4

 انًشحهخ االػذادٚخ
 قطن العلىم لترتىٌح والٌفطٍح

 

4080 

1 
فبػهٛخ ثشَبيح إسشبد٘ نخفض انمهك انٕخٕد٘ نذٖ انًشاْمذ انًششداد 

 انًمًٛبد فٙ دٔس انذٔنخ
 4080 قطن العلىم الترتىٌح والٌفطٍح

 4080 العلىم الترتىٌح والٌفطٍحاقطن  غبئذح نذٖ طهجخ اندبيؼخ ٔػاللزٓب ثزٕافمٓى انذساعٙاالعبنٛت انًضاخٛخ ان 1

نذٖ طهجخ  انؼٛبَٙ ( –انزفكٛش انحبرق ٔػاللزّ ثبألعهٕة انًؼشفٙ )انزدشٚذ٘  2

 خبيؼخ ثغذاد

 

 4080 قطن العلىم الترتىٌح والٌفطٍح

 

 .انزٙ شبسن فٛٓبانؼهًٛخ ٔانُذٔاد انًؤرًشاد عبدعبً:  

 َٕع انًشبسكخ  ْبيكبٌ أَؼمبد خ ــانغُ ؼُٕاٌ ان د

) ثحث / ثٕعزش 

 حضٕس(

1     

 

 . االخشٖ عبثؼب : األَشطخ انؼهًٛخ  

 ط+ ثكبنٕسٕٚدساعبد ػهٛب َظشٚبد انزؼهى  لغى انؼهٕو انزشثٕٚخ ٔانُفغٛخ 1

 دساعبد ػهٛب  ػهى انُفظ انًؼشفٙ لغى انؼهٕو انزشثٕٚخ ٔانُفغٛخ 2

 انشاثؼخ انصحخ انُفغٛخ لغى انؼهٕو انزشثٕٚخ ٔانُفغٛخ 3

 انشاثؼخ )انًٍٛ( انمٛبط ٔانزمٕٚى لغى انؼهٕو انزشثٕٚخ ٔانُفغٛخ 9

 )انًٍٛ(+ ثكبنٕسٚظدساعبد ػهٛب  أعزذالنٙ (األخصبء انزشثٕ٘ ) ٔصفٙ ـ  لغى انؼهٕو انزشثٕٚخ ٔانُفغٛخ 1



 

 

 

 

 

 

 

 خبسج انكهٛخ داخم انكهٛخ

الوشاركح فً اللجاى التخصصٍح فً وزارج  االشراف على تحىث طلثح الثكالىرٌىش

 ال
  

 

أٔ رطٕٚش نخذيخ انجٛئخ ٔانًدزًغ  ثبيُب: انًششٔػبد انجحثٛخ فٗ يدبل انزخصص 

 . انزؼهٛى

 انغُخ انُشش يحم أعى انجحث د

ض  ٛخ نٕالغ يكبرت انزشثٛخ ٔانزؼهٛى )انًشاكرمًٕٚدساعخ  6

فٙ يذٚشٚبد يحبفظزٙ إة ٔأثٍٛ ٔرحذٚذ  انزؼهًٛٛخ(

 )ثحث يشزشن ( حزٛبخبد انزذسٚجٛخ نهؼبيهٍٛ فٛٓباأل

 

 

 

رى إػذاد ْزِ انذساعخ ثزكهٛف 

ًششٔع انًُٛٙ األنًبَٙ يٍ ان

 نهزشثٛخ انصحٛخ ٔاالَدبثٛخ

  

2222 

 

 .انٓٛئبد انؼهًٛخ انًحهٛخ ٔانذٔنٛخ ػضٕٚخ  :ربعؼب 

      

     

 

 ٔ شٓبداد انزمذٚش. اندٕائض كزت انشكش ، ػبششاً:  

اندبئضح أٔ شٓبدح  كزبة انشكش أٔ د

 انزمذٚش

 انغُخ اندٓخ انًبَحخ

 رئٍص جاهعح تغذاد  كتاب شكر  8

 

4080 

 4002 ًائة رئٍص جاهعح إب كتاب شكر 2

 

 .أٔ انًزشخًخ انكزت انًؤنفخ: حبدٖ ػشش 

 عُخ انُشش أعى انكزبة د

8   

 



 

 

 

 

 

 

 

 بد .ــثبَٙ ػشش :انهغ 

 العرتٍح             

 االًجلٍسٌح             

  

 

 

 

 

   CD هلحىظح : ٌتن تطلٍن ًطخح على  


