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 أٔال : انجٛبَبد انشخصٛخ

 

 
 
 
 

 

 :انًإْالد انؼهًٛخ:   صبَٛب  

  

 
 

 
 

االعى انشثبػٙ 

 ٔانهمت

سائذ ئثشاْٛى خهٛم ئثشاْٛى 

 انًغًؼٙ
   يٕثبٚم دٚبنٗ نغبيؼخا

 انجشٚذ االنكزشَٔٙ انضساػخ انكهٛخ 9187/   6/  02 ربسٚخ انًٛالد
Dr.Raed@agriculture.uodiyala.edu.iq 

raaed.almjamaii1978@gmail.com 

 ٙانؾٕٛاَ اإلَزبط انمغى يزضٔط انؾبنخ االعزًبػٛخ
 أيشسلى ٔربسٚخ 

 انزؼٍٛٛ
 4222/ 11/  42فٙ  8426األيش انغبيؼٙ   

 انغبيؼخ ٔانكهٛخ انزخصص انغبيؼٙ األيشسلى ٔربسٚخ  انشٓبدح

 عبيؼخ ثغذاد   –كهٛخ انضساػخ   ػهٕو انضشٔح انؾٕٛاَٛخ   02/6/0222  انجكبنٕسٕٚط

  عبيؼخ ثغذاد  –ػخ اكهٛخ انضس ػهٕو انضشٔح انؾٕٛاَٛخ    0220/ 9/ 00  فٙ   9871 انًبعغزٛش 

 عبيؼخ انًٕصم –كهٛخ انضساػخ ٔ انغبثبد  فغهغخ ؽٕٛاٌ  –ػهٕو انضشٔح انؾٕٛاَٛخ  96/1/0299فٙ 0/99/1218  انذكزٕساِ
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 :انؼهًٙ انهمت:   صبنضب  

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 -:انًٓبو اإلداسٚخ انزٙ ُكهف ثٓب  :ساثؼب  

 

 ٘اإلداس األيش –انغبيؼٙ  األيشسلى ٔربسٚخ  انًٓبو اإلداسٚخ  د

 42/14/4222فٙ  442االيش االداس٘   عبيؼخ دٚبنٗ –فٙ كهٛخ انضساػخ  رذسٚغٙ 1

 42/4/4226فٙ  68االيش االداس٘   عبيؼخ دٚبنٗ –أيٍٛ يغهظ كهٛخ انضساػخ  4

 42/12/4211فٙ   1662االيش االداس٘    - 48/2/4211فٙ   222االيش االداس٘   دٚبنٗ نهؼهٕو انضساػٛخيذٚش رحشٚش يغهخ  2

    42/11/4212فٙ  16261االيش انغبيؼٙ  عبيؼخ دٚبنٗ –كهٛخ انضساػخ  -يؼبٌٔ انؼًٛذ نهؾؤٌٔ انؼهًٛخ   2

   6/6/4216فٙ   1622االيش االداس٘   رحشٚش يغهخ دٚبنٗ نهؼهٕو انضساػٛخ ػعٕ ْٛئخ 2

 

 
 
 
 

 انهمت نهؾصٕل ػهٗ انغبيؼٙ األيشسلى ٔربسٚخ  انذسعخ انؼهًٛخ

 00/8/0226فٙ 0819 يذسط يغبػذ 

 02/1/0221فٙ  1672   يذسط

   07/99/0290فٙ  97089 أعزبر  يغبػذ

 91/6/0298اػزجبسا يٍ  96/8/0297فٙ  1810 أعزبر
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   انهغبٌ انزٙ شبسن فٛٓب:خبيغب : 

 اعى انهغُخ د
 األيشسلى ٔربسٚخ 

 اإلداس٘ -انغبيؼٙ 
 فزشح ػًم انهغُخ يٓبو انهغُخ انًُصت

 نغُخ عشد 1
فٙ   26األيش اإلداس٘ 

16/1/4222 
 1/4222-22-16يٍ  عشد يٕعٕداد انكهٛخ ػعٕا

 أعزمجبل انطهجخنغُخ  4
فٙ 222 األيش اإلداس٘

46/2/4222 
 ػعٕا

اعزمجبل انطهجخ انغذد نهؼبو 

 4228-4222انذساعٙ 

 4222ثذاٚخ انفصم انخشٚفٙ 

 

 يؾزشٚبدنغُخ  2
فٙ  228األيش اإلداس٘ 

1/11/4222 
 ػعٕا

رهجٛخ حبعخ انكهٛخ يٍ انًٕاد  انًطهٕثخ 

 حغت األعشاءاد األصٕنٛخ

ٔنغبٚخ اَزٓبء  1/11/4222

 فزشح انزكهٛف

 ػعٕا  يزحبَٛخانهغُخ األ 2
اداسح عٛش االيزحبَبد فٙ لغى 

 انضشٔح انحٕٛاَٛخ
 4222/4228نهؼبو انذساعٙ 

 انهغُخ  األيزحبَٛخ 2
فٙ  126األيش اإلداس٘ 

14/2/4226 
 ػعٕا

اداسح عٛش االيزحبَبد فٙ لغى 

 انضشٔح انحٕٛاَٛخ
 4228/4226نهؼبو انذساعٙ 

 نغُخ اعزالل يؼبيهخ رشلٛخ 8
  فٙ 1626األيش اإلداس٘ 

2/12/4212 
 4212 كؾف اعزالل يؼبيهخ رشلٛخ ػعٕا

 نغُخ ؽطت انحٕٛاَبد انٓبنكخ 6
فٙ  226األيش اإلداس٘ 

42/4/4211 
 سئٛغب

ؽطت انحٕٛاَبد انٓبنكخ فٙ انحمم 

 انحٕٛاَٙ انزبثغ نهكهٛخ
 4211خالل انُصف األٔل يٍ 

6 
كهٛخ  نغُخ رؼعٛذ انجحٕس فٙ 

 عبيؼخ دٚبنٗ -انضساػخ 
 

فٙ  9209داس٘ األيش اإل

6/6/0299 
 ػعٕا

رشٔٚظ غهجبد رؼعٛذ انجؾٕس فٙ 

 كهٛخان
 0290/  0299انؼبو انذساعٙ 

 نغُخ إداسح انحمم انحٕٛاَٙ 2

فٙ  1266األيش اإلداس٘ 

12/2/4211 

 

 انًزبثؼخ انؼهًٛخ نهحمم انحٕٛاَٙ ػعٕا
 4211/4214انؼبو انذساعٙ 

 

12 
انهغُخ انؼهًٛخ نمغى انضشٔح 

 انحٕٛاَٛخ
 ػعٕا ٔيمشس 12/2/4211فٙ  1268

يزبثؼخ انغبَت انؼهًٙ فٙ انمغى 

 ٔرطٕٚشِ
 4211/4214انؼبو انذساعٙ 

11 
انُذٔح انؼهًٛخ االٔنٗ نهجحش 

 عبيؼخ دٚبنٗ –انؼهًٙ 

  4246األيش انغبيؼٙ  

 فٙ

12  /4  /4214 

 4214/  2/ 6نغبٚخ   4/  12 االػذاد ٔ اداسح انُذٔح انؼهًٛخ ػعٕا
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 جخ األفزشاظٛخنغُخ انًكز 14
فٙ  222األيش اإلداس٘ 

8/2/4214 
 ػعٕا

يزبثؼخ ؽؤٌٔ االؽزشان ٔ اعزخذاو 

 انًكزجخ االفزشاظٛخ
4214 

12 
نغُخ ربصٛش ٔرغٓٛض انكهٛخ ٔ انمغى 

 انؼهًٙ

  6482األيش انغبيؼٙ  

 4214/  2/  12فٙ 
 سئٛظ انهغُخ

رحذٚذ احزٛبعبد انؼًبدح ٔ انمغى 

 انؼهًٙ
4214 

 زحبَٛخانهغُخ االي 12
  1222االداس٘  األيش 

 4214/  8/  6فٙ 
 ػعٕا

اداسح عٛش االيزحبَبد فٙ لغى 

 انضشٔح انحٕٛاَٛخ
4211 - 4214 

12 
انهغُخ انؼهًٛخ نمغى انضشٔح 

 انحٕٛاَٛخ

فٙ  4241األيش االداس٘  

14/11/4214 
 ػعٕا

يزبثؼخ انغبَت انؼهًٙ فٙ انمغى 

 ٔرطٕٚشِ
4214- 4212 

 ؾبس٘نغُخ انًكزت االعز 18
األيش انغبيؼٙ  أ.و.و 

 2/4/4212فٙ  1222/
 انًكزت االعزؾبس٘ فٙ كهٛخ انضساػخ ػعٕا

نغبٚخ  12/4/4212

12/4/4218 

16 
انهغُخ انزحعٛشٚخ نهًؤرًش انؼهًٙ انضبَٙ 

 كهٛخ انضساػخ –

 8فٙ   1661األيش االداس٘  

 /11  /4212 
  انزحعٛش ٔ اداسح عهغبد انًؤرًش ػعٕا

16 
حبَٛخ نطهجخ انذساعبد انهغُخ األيز

 انؼهٛب

فٙ  1262داس٘ األيش األ

11/14/4212 
 انهغُخ سئٛظ

اداسح ٔيزبثؼخ عٛش أيزحبَبد غهجخ 

 انًبعغزٛش
 4212/4212انؼبو انذساعٙ 

 انهغُخ األيزحبَٛخ 12
فٙ 22األيش اإلداس٘ 

6/1/4212 
 ػعٕ ا

إداسح ٔيزبثؼخ ايزحبَبد انذساعخ األٔنٛخ 

 إللغبو انكهٛخ
 4212/4212ذساعٙ انؼبو ان

 نغُخ دساعخ اعزحذاصبد  42
فٙ 666األيش انغبيؼٙ 

42/1/4212 
 ػعٕا

دساعخ اإلعزحذاصبد انًزؼهمخ ثبأللغبو 

 انؼهًٛخ فٙ كهٛبد عبيؼخ دٚبنٗ
4212 

 نغُخ إَعجبغ انطهجخ 41
فٙ 22األيش األداس٘ 

2/1/4212 
 سئٛغب

رمٕٚى عهٕن انطهجخ انًخبنفٍٛ نهمٕاٍَٛ 

 ٛخٔاألػشاف انغبيؼ
 4212/4212انؼبو انذساعٙ 

 نغُخ رحمٛمٛخ 44
فٙ 824األيش األداس٘ 

21/2/4212 
 سئٛغب

انزحمك فٙ يب ٔسد ثئيش انهغُخ انزحمٛمٛخ 

 ٔإرخبر اإلعشاءاد انمبََٕٛخ
4212 

42 
نغُخ يمبثهخ انًزمذيٍٛ ٔاإلؽشاف 

 ػهٗ إيزحبٌ انمجٕل

 622األيش األداس٘ د.ع/

 1/6/4212فٙ 
 سئٛغب

بٌ ٔيمبثهخ انطهجخ إداسح اإليزح

 انًزُبفغٍٛ ػهٗ يمبػذ دساعخ انًبعغزٛش
4212 

 نغُخ انغبيؼخ انًُزغخ 42
األيش انغبيؼٙ ػ.د. 

 2/14/4212فٙ  18466
 ػعٕا

يُبلؾخ يمزشحبد انًؾبسٚغ انًُزغخ فٙ 

كهٛبد عبيؼخ دٚبنٗ ٔسفؼٓب إنٗ انهغُخ 

انٕصاسٚخ فٙ ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ 

 ٔانجحش انؼهًٙ

 ٔنغبٚخ اٌٜ 2/14/4212

42 
انهغُخ انزحعٛشٚخ نُذٔح رحغٍٛ 

 األغُبو انًحهٛخ

فٙ  4422األيش اإلداس٘

6/14/4212 
 ػعٕا

انزحعٛش ٔ اداسح يحبٔس انُذٔح 

 انؼهًٛخ
42/14/4212 
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 نغُخ اعزالل يؼبيهخ رشلٛخ 48
فٙ   226األيش اإلداس٘ 

2/2/4212 
 4212 كؾف اعزالل يؼبيهخ رشلٛخ ػعٕا

 ؼبيهخ رشلٛخنغُخ اعزالل ي 46
فٙ   622األيش اإلداس٘ 

12/2/4212 
 4212 كؾف اعزالل يؼبيهخ رشلٛخ ػعٕا

 نغُخ اعزالل يؼبيهخ رشلٛخ 46
فٙ   1222األيش اإلداس٘ 

21/2/4212 
 4212 كؾف اعزالل يؼبيهخ رشلٛخ سئٛغب

42 
انهغُخ انزشثٕٚخ نطهجخ انًشحهخ 

 انضبَٛخ

فٙ  1842األيش األداس٘ 

12/2/4212 
 ػعٕا

بثؼخ انًؼٕلبد انزٙ رٕاعّ غهجخ يز

انًشحهخ انضبَٛخ  ٔسفؼٓب إنٗ سئبعخ 

 انمغى نغشض يؼبنغزٓب
 4212/4218انؼبو انذساعٙ 

 نغُخ يُحخ انطهجخ 22
فٙ  1842األيش األداس٘ 

12/2/4212 
 ػعٕا

يزبثؼخ ٔصٕل انًُحخ ٔرٕصٚؼٓب إنٗ 

 انطهجخ
 4212/4218انؼبو انذساعٙ 

 نغُخ انٕلبٚخ ٔانغاليخ 21
فٙ  1842أليش األداس٘ ا

12/2/4212 
 سئٛغب

رمٕٚى اعشاءاد انغاليخ  ٔانٕلبٚخ ٔسفغ 

رمشٚشْب إنٗ سئٛظ انمغى نًؼبعخ 

 يٕاغٍ انخهم
 4212/4218انؼبو انذساعٙ 

 نغُخ اعزالل يؼبيهخ رشلٛخ 24
فٙ   1262األيش اإلداس٘ 

46/12/4212 
 4212 كؾف اعزالل يؼبيهخ رشلٛخ ػعٕا

22 
اإليزحبٌ نغُخ ٔظغ أعئهخ 

 انزُبفغٙ نطهجخ انًبعغزٛش

فٙ  1222األيش اإلداس٘ 

14/6/4218 
 ػعٕا

ٔظغ أعئهخ اإليزؾبٌ انزُبفغٙ 

نهًزمذيٍٛ نهذساعبد انؼهٛب / انًبعغزٛش 

 0296/0298نهؼبو انذساعٙ 
4218 

 نغُخ ايزحبٌ ؽبيم نطبنت دكزٕساِ 22
 2/6/622األيش اإلداس٘

 2/2/4218فٙ 
 4218رؾشٍٚ أٔل / يؼخ ركشٚذعب –كهٛخ انضساػخ  ػعٕا

 نغُخ ايزحبٌ ؽبيم نطبنت دكزٕساِ 22
 2/6/681األيش اإلداس٘

 2/2/4218فٙ 
 4218رؾشٍٚ أٔل / عبيؼخ ركشٚذ –كهٛخ انضساػخ  ػعٕا

 نغُخ ايزحبٌ ؽبيم نطبنت دكزٕساِ 28
 2/6/684األيش اإلداس٘

 2/2/4218فٙ 
 4218رؾشٍٚ أٔل / عبيؼخ ركشٚذ –كهٛخ انضساػخ  ػعٕا

26 
 نغُخ رحمٛمٛخ

فٙ 1682األيش األداس٘ 

46/2/4218 
 سئٛغب

انزؾمك فٙ يب ٔسد ثايش انهغُخ 

 انزؾمٛمٛخ ٔئرخبر اإلعشاءاد انمبََٕٛخ
4218 

انهغُخ انؼهًٛخ /لغى اإلَزبط  26

 انحٕٛاَٙ

فٙ 1668األيش األداس٘ 

16/12/4218 
 ػعٕا

يزبثؼخ انغبَت انؼهًٙ فٙ انمغى 

 ٔرطٕٚشِ
 4218/4216 انؼبو انذساعٙ

22 
 نغُخ رطٕٚش انًُبْظ

فٙ 1668األيش األداس٘ 

16/12/4218 
 ػعٕا

يزبثؼخ رحذٚش انًُبْظ انذساعٛخ 

 نمغى اإلَزبط انحٕٛاَٙ 
 4218/4216انؼبو انذساعٙ 
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22 
 نغُخ يزكشح رفبْى 

فٙ 4266األيش األداس٘ 

42/14/4218 
 ػعٕا

يزبثؼخ رُفٛز يزكشح انزفبْى انًجشيخ 

 خ دٚبنٗيغ يذٚشٚخ صساػ
4216 

انهغُخ انزشثٕٚخ نطهجخ انًشحهخ  21

 انضبَٛخ

فٙ 1668أليش األداس٘ 

16/12/4218 
 ػعٕا

يزبثؼخ انًؼٕلبد انزٙ رٕاعّ غهجخ 

انًشؽهخ انضبَٛخ  ٔسفؼٓب ئنٗ سئبعخ 

 انمغى نغشض يؼبنغزٓب
 4218/4216انؼبو انذساعٙ 

24 
 نغُخ ايزحبٌ ؽبيم نطبنت دكزٕساِ

 2/6/1226األيش اإلداس٘

 42/1/4218فٙ 
 4216ؽجبغ / عبيؼخ ركشٚذ –كهٛخ انضساػخ  ػعٕا

انهغُخ انًشكضٚخ نًزبثؼخ ٔرذلٛك  22

 انهغبٌ األيزحبَٛخ

فٙ  1212األيش اإلداس٘ 

2/2/4216 
 ػعٕا

يزبثؼخ ػًم انهغبٌ اإليزحبَٛخ فٙ 

 انكهٛخ
4216 

نغُخ يحبٔس اػزًبد يؼبٚٛش رمٛٛى  22

 األداء انًؤعغٙ نكهٛخ انضساػخ 

فٙ  1121األيش اإلداس٘ 

42/2/4216 
 سئٛغب

يزبثؼخ  انًحٕس انًزؼهك 

 ثبنزكُٕنٕعٛب ٔاإلَظًخ اإلنكزشَٔٛخ
4216 

22 
 نغُخ رصحٛح األيزحبٌ انزُبفغٙ

فٙ  1242األيش اإلداس٘ 

41/8/4216 
 ػعٕا

رصحٛح أعئهخ انًزمذيٍٛ نذساعخ 

 انًبعغزٛش نمغى اإلَزبط انحٕٛاَٙ
4216 

28 
 دنغُخ عًغ انجٛبَب

فٙ  4286األيش اإلداس٘ 

14/12/4216 
 ػعٕا

يزبثؼخ اَؾطخ لغى اإلَزبط 

 انحٕٛاَٙ يٍ خالل انٕصبئك
4216 

انهغُخ انؼهًٛخ /لغى اإلَزبط  26

 انحٕٛاَٙ

فٙ 4262األيش األداس٘ 

12/12/4216 
 ػعٕا

يزبثؼخ انغبَت انؼهًٙ فٙ انمغى 

 ٔرطٕٚشِ
 4216/4216انؼبو انذساعٙ 

هٛب /لغى اإلَزبط نغُخ انذساعبد انؼ 26

 انحٕٛاَٙ

فٙ 4262األيش األداس٘ 

12/12/4216 
 ػعٕا

يزبثؼخ انغبَت انؼهًٙ ٔانٛخ عٛش  

 انذساعبد انؼهٛب فٙ انمغى  
 4216/4216انؼبو انذساعٙ 

22 
 نغُخ رطٕٚش انًُبْظ

فٙ 4262األيش األداس٘ 

12/12/4216 
 ػعٕا

يزبثؼخ رحذٚش انًُبْظ انذساعٛخ 

 ٙ نمغى اإلَزبط انحٕٛاَ
 4216/4216انؼبو انذساعٙ 

انهغُخ انزشثٕٚخ نطهجخ انًشحهخ  22

 انضبَٛخ

فٙ 4262األيش األداس٘ 

12/12/4216 
 ػعٕا

يزبثؼخ انًؼٕلبد انزٙ رٕاعّ غهجخ 

انًشؽهخ انضبَٛخ  ٔسفؼٓب ئنٗ سئبعخ 

 انمغى نغشض يؼبنغزٓب
 4216/4216انؼبو انذساعٙ 

21 
 نغُخ يُبلؾخ ثحٕس انزخشط

فٙ 4262٘ األيش األداس

12/12/4216 
 ػعٕا

يُبلؾخ ثحٕس انزخشط نطهجخ 

 انًشحهخ انشاثؼخ
 4216/4216انؼبو انذساعٙ 

نغُخ يحبٔس اػزًبد يؼبٚٛش رمٛٛى  24

 األداء انًؤعغٙ نكهٛخ انضساػخ 

فٙ 224األيش اإلداس٘ 

41/4/4216 
 سئٛغب

يزبثؼخ  انًحٕس انًزؼهك 

 ثبنزكُٕنٕعٛب ٔاإلَظًخ اإلنكزشَٔٛخ
4216 

22 

 
 انهغُخ انزحعٛشٚخ نُذٔح ػهًٛخ

فٙ 222األيش اإلداس٘ 

8/2/4216 
 ػعٕا

انزحعٛش ٔ اداسح يحبٔس انُذٔح 

 انؼهًٛخ
14/2/4216 
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نغُخ ٔظغ أعئهخ اإليزحبٌ انزُبفغٙ  22

 )انًبعغزٛش /انذثهٕو انؼبنٙ(

 د.ع األيش اإلداس٘

 22/2/4216فٙ 882
 ػعٕا

ٔظغ أعئهخ اإليزحبٌ انزُبفغٙ 

 انذثهٕو انؼبنٙ()انًبعغزٛش /
4216 

نغُخ رصحٛح انذفبرش اإليزحبَٛخ  22

نهًزمذيٍٛ نهذساعبد)انًبعغزٛش 

 /انذثهٕو انؼبنٙ(

 د.ع األيش اإلداس٘

 22/2/4216فٙ 882
 ػعٕا

رصحٛح أعئهخ اإليزحبٌ انزُبفغٙ 

 )انًبعغزٛش /انذثهٕو انؼبنٙ(
4216 

انهغُخ انؼهًٛخ /لغى اإلَزبط  28

 انحٕٛاَٙ

فٙ 1261٘ األيش األداس

2/2/4216 
 ػعٕا

يزبثؼخ انغبَت انؼهًٙ فٙ انمغى 

 ٔرطٕٚشِ
 4216/4212انؼبو انذساعٙ 

نغُخ انذساعبد انؼهٛب /لغى اإلَزبط  26

 انحٕٛاَٙ

فٙ 1261األيش األداس٘ 

2/2/4216 
 ػعٕا

يزبثؼخ انغبَت انؼهًٙ ٔانٛخ عٛش  

 انذساعبد انؼهٛب فٙ انمغى  
 4216/4212انؼبو انذساعٙ 

26 
 ُخ رطٕٚش انًُبْظنغ

فٙ 1261األيش األداس٘ 

2/2/4216 
 ػعٕا

يزبثؼخ رحذٚش انًُبْظ انذساعٛخ 

 نمغى اإلَزبط انحٕٛاَٙ 
 4216/4212انؼبو انذساعٙ 

انهغُخ انزشثٕٚخ نطهجخ انًشحهخ  22

 انضبَٛخ

فٙ 1261األيش األداس٘ 

2/2/4216 
 سئٛغب

يزبثؼخ انًؼٕلبد انزٙ رٕاعّ غهجخ 

ٔسفؼٓب ئنٗ سئبعخ انًشؽهخ انضبَٛخ  

 انمغى نغشض يؼبنغزٓب
 4216/4212انؼبو انذساعٙ 

82 
 نغُخ يُبلؾخ ثحٕس انزخشط

فٙ 1261األيش األداس٘ 

2/2/4216 
 سئٛغب

يُبلؾخ ثحٕس انزخشط نطهجخ 

 انًشحهخ انشاثؼخ
 4216/4212انؼبو انذساعٙ 

نغُخ إداسح انحهمبد انذساعٛخ  81

 نطهجخ انذساعبد انؼهٛب

فٙ  4822٘ األيش اإلداس

14/11/4216  
 سئٛغب

إداسح انحهمبد انذساعٛخ نطهجخ 

 انذساعبد انؼهٛب
 4216/4212انؼبو انذساعٙ 

انهغُخ انزحعٛشٚخ نهًؤرًش انؼهًٙ  84

 انطالثٙ األٔل نجحٕس انزخشط

فٙ  4222األيش اإلداس٘ 

2/14/4216  
 ػعٕا

أكًبل انًزطهجبد  انخبصخ ثبنًؤرًش 

انؼهًٙ انطالثٙ األٔل نجحٕس 

 انزخشط
 4212/َٛغبٌ / 42-22

82 
 نغُخ رحمٛمٛخ

فٙ 2186األيش األداس٘ 

46/2/4218  
 سئٛغب

انزؾمك فٙ يب ٔسد ثايش انهغُخ 

 انزؾمٛمٛخ ٔئرخبر اإلعشاءاد انمبََٕٛخ
4216 

نغُخ انزغغٛم نزطجٛك َظبو  82

 انًمشساد

فٙ  622األيش اإلداس٘ 

16/2/4212  
 ػعٕا

رطجٛك َظبو انًمشساد نمغى 

 ط انحٕٛاَٙاإلَزب
4212/4242 

نغُخ األؽشاف نزطجٛك  َظبو  82

 انًمشساد

فٙ  622األيش اإلداس٘ 

16/2/4212  
 ػعٕا

رطجٛك َظبو انًمشساد نمغى 

 اإلَزبط انحٕٛاَٙ
4212/4242 

 نغُخ عًغ انجٛبَبد  88

 

 

فٙ  1411األيش اإلداس٘ 

42/2/4212  
 ػعٕا

نغًغ انجٛبَبد انًزؼهمخ ثمغى 

 اإلَزبط انحٕٛاَٙ
4212 
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86 
نغُخ خجشاء ٔظغ أعئهخ اإليزحبٌ 

 انزمًٕٚٙ

األيش انغبيؼٙ 

فٙ  1442/ع/8/6

2/8/4212  

 ػعٕا
ٔظغ أعئهخ اإليزحبٌ انزمًٕٚٙ 

 نهزخصصبد انضساػٛخ 
 4216/4212انؼبو انذساعٙ 

نغُخ ٔظغ أعئهخ اإليزحبٌ انزُبفغٙ  86

 )انًبعغزٛش /انذثهٕو انؼبنٙ(

فٙ 222   األيش اإلداس٘

16/8/4212 
 ػعٕا

ٔظغ أعئهخ اإليزحبٌ انزُبفغٙ 

 )انًبعغزٛش /انذثهٕو انؼبنٙ(
4212 

نغُخ رصحٛح انذفبرش اإليزحبَٛخ  82

نهًزمذيٍٛ نهذساعبد)انًبعغزٛش 

 /انذثهٕو انؼبنٙ(

فٙ 222   األيش اإلداس٘

16/8/4212 
 ػعٕا

رصحٛح أعئهخ اإليزحبٌ انزُبفغٙ 

 )انًبعغزٛش /انذثهٕو انؼبنٙ(
4212 

رحذٚذ انًؼبٚٛشانخبصخ نغُخ  62

 ( انكُذٚخ AICثبألػزًبدٚخ )

ط فٙ 81األيش اإلداس٘ 

16/6/4212 
 4216/4212انؼبو انذساعٙ   ػعٕا

انهغُخ انؼهًٛخ /لغى اإلَزبط  61

 انحٕٛاَٙ

فٙ 4222األيش األداس٘ 

42/2/4212 
 ػعٕا

يزبثؼخ انغبَت انؼهًٙ فٙ انمغى 

 ٔرطٕٚشِ
 4212/4242انؼبو انذساعٙ 

انذساعبد انؼهٛب /لغى اإلَزبط  نغُخ 64

 انحٕٛاَٙ

فٙ 4222األيش األداس٘ 

42/2/4212 
 ػعٕا

يزبثؼخ انغبَت انؼهًٙ ٔانٛخ عٛش  

 انذساعبد انؼهٛب فٙ انمغى  
 4212/4242انؼبو انذساعٙ 

62 
 نغُخ رطٕٚش انًُبْظ

فٙ 4222األيش األداس٘ 

42/2/4212 
 ػعٕا

يزبثؼخ رحذٚش انًُبْظ انذساعٛخ 

 زبط انحٕٛاَٙ نمغى اإلَ
 4212/4242انؼبو انذساعٙ 

انهغُخ انزشثٕٚخ نطهجخ انًشحهخ  62

 انضبَٛخ

فٙ 4222األيش األداس٘ 

42/2/4212 
 سئٛغب

يزبثؼخ انًؼٕلبد انزٙ رٕاعّ غهجخ 

انًشؽهخ انضبَٛخ  ٔسفؼٓب ئنٗ سئبعخ 

 انمغى نغشض يؼبنغزٓب
 4212/4242انؼبو انذساعٙ 

نغُخ يُبلؾخ ثحٕس  68

 نًغزشاد/اانزخشط

فٙ 4222األيش األداس٘ 

42/2/4212 
 سئٛغب

يُبلؾخ ثحٕس انزخشط نطهجخ 

 انًشحهخ انشاثؼخ
 4212/4242انؼبو انذساعٙ 

66 
 نغُخ رذلٛك أٔايش رشحٛم انطهجخ 

فٙ  2882األيش اإلداس٘ 

42/14/4212 
 ػعٕا

رذلٛك أٔايش رشحٛم غهجخ انكهٛخ 

 4216/4212نهؼبو انذساعٙ 
4212 

خ رُفٛز يؾبسٚغ لغى نغُخ يزبثؼ 66

 اإلَزبط انحٕٛاَٙ

فٙ  26األيش اإلداس٘ 

6/1/4242 
 ػعٕا

يزبثؼخ رُفٛز يؾبسٚغ لغى اإلَزبط 

 انحٕٛاَٙ
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 لجان المناقشات لطلبة الدراسات العليا

 
      رأسٚخ انًُبلشخ يكبٌ انًُبلشخ انًُصت سلى ٔربسٚخ األيش اإلداس٘ نهًُبلشخ اعى غبنت انذكزٕساِ د

 00/90/0298  كهٛخ انضساػخ  -عبيؼخ ثغذاد ػعٕا 08/92/0298فٙ  0810األيش اإلداس٘ د.ع.ص./ عٍٛ غّ ػجذ انشؽًٍٚب 9

 01/90/0298  كهٛخ انطت انجٛطش٘  - عبيؼخ ثغذاد ػعٕا 06/99/0298/د.ع فٙ 0279األيش اإلداس٘  صاْذ ئعًبػٛم دمحم 0

 98/99/0291 كهٛخ انضساػخٔانغبثبد –عبيؼخ انًٕصم ػعٕا 90/92/0291فٙ  9018األيش انغبيؼٙ د.ع/ يٕفك ػهٙ ؽغٍٛ 0

 98/8/0296 كهٛخ انضساػخٔانغبثبد –عبيؼخ انًٕصم ػعٕا 00/0/0296فٙ  812األيش انغبيؼٙ س/ دمحم صبنؼ انغاليٙ 8

 98/7/0298 كهٛخ انؼهٕو –عبيؼخ ركشٚذ  ػعٕا 8/8/0298فٙ 8/97/0060األيش اإلداس٘  نجُٗ ػجذ انغجبس ٚبعٍٛ 1

 91/92/0297 كهٛخ انضساػخ –عبيؼخ ركشٚذ  ػعٕا 96/92/0297فٙ  0/8/9680األيش اإلداس٘  فٓذ صبثش ػٍٕٚ 6

 01/8/0291 كهٛخ انؼهٕو –عبيؼخ ركشٚذ  ػعٕا 99/0/0291فٙ  8/97/9099األيش اإلداس٘  ػجذ انشؽًٍ عٓبد يُصٕس 8

 92/8/0291 كهٛخ انضساػخ –عبيؼخ ركشٚذ  ػعٕا 1/6/0291فٙ  0/8/600األيش اإلداس٘ دمحم ػجذ انمبدس دمحم 7

 91/92/0291 كهٛخ انضساػخٔانغبثبد–عبيؼخ انًٕصم  ػعٕا 01/7/0291فٙ 0/8/8017األيش اإلداس٘  ػًبس يبعذ ثشٛش 1

 07/8/0202 كهٛخ انضساػخ –عبيؼخ ثغذاد  ػعٕا 09/6/0202فٙ  800األيش اإلداس٘ د.ع.ص/ يٛبدح صبؽت ؽغٍ 92

 08/9/0209 كهٛخ انضساػخ-عبيؼخ األَجبس ػعٕا 02/90/0202فٙ  9687األيش اإلداس٘  ػهٙ ػجذ انفزبػ ػًش 99
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 د
اعى غبنت 

 انًبعغزٛش/دثهٕو ػبنٙ

َٕع 

 انذساعخ
 رأسٚخ انًُبلشخ يكبٌ انًُبلشخ انًُصت سلى ٔربسٚخ األيش اإلداس٘ نهًُبلشخ

 44/2/4212  كهٛخ انضساػخ  -عبيؼخ ثغذاد  ػعٕا 02/8/0298فٙ  9260٘ د.ع.ص./األيش اإلداس يبعغزٛش ػًش حغٍٛ ػهٙ 1

 6/8/4212   كهٛخ انضساػخ  -عبيؼخ ركشٚذ  ػعٕا 00/8/0298فٙ  0/8/167األيش اإلداس٘  يبعغزٛش عًٛشح حغٍٛ أيٍٛ 4

 46/1/4218 كهٛخ انضساػخ –يؼخ دٚبنٗ عب ٔيششفب ػعٕا 00/90/0291فٙ  9010األيش األداس٘ د.ع/ يبعغزٛش ػهٙ عهٛم إثشاْٛى 2

 4218/  2/  22   كهٛخ انضساػخ  -عبيؼخ دٚبنٗ  ػعٕا 01/0/0296فٙ   891االدس٘   يبعغزٛش رًبسا حغٍٛ ػهٙ 2

 6/2/4216 كهٛخ انضساػخ –عبيؼخ ركشٚذ  ػعٕا 0/0/0298فٙ  0/8/8األيش اإلداس٘ يبعغزٛش أيم ػجذ انهطٛف يُبف 2

 44/2/4216 كهٛخ انضساػخ –عبيؼخ دٚبنٗ  ػعٕا 0/0298/ 9فٙ  028األيش األداس٘ ة.د/ يبعغزٛش صُٚت عبيٙ خهٛم 8

 41/2/4216 كهٛخ انضساػخ –عبيؼخ دٚبنٗ  ٔيششفب ػعٕا 0/0298/ 9فٙ  801األيش األداس٘ ة.د/ يبعغزٛش صٚذ حغٍ ػهٙ 6

 12/4/4216 كهٛخ انضساػخ –عبيؼخ دٚبنٗ  ششفبٔي ػعٕا 8/9/0297فٙ  08األيش األداس٘  يبعغزٛش أٚغش حبيذ عهًبٌ 6

 1/12/4216 كهٛخ انضساػخ –عبيؼخ دٚبنٗ  ػعٕا 6/0297/ 08فٙ  801األيش األداس٘ د.ع/ يبعغزٛش سغذ حبصو حًٛذ 2

 11/12/4216 كهٛخ انضساػخ –عبيؼخ دٚبنٗ  ػعٕا 6/0297/ 07فٙ  807األيش األداس٘ د.ع/ يبعغزٛش يٛضى صبيش صبنح 12

 8/14/4216 كهٛخ انضساػخ –عبيؼخ دٚبنٗ  ٔيششفب ػعٕا 00/92/0297فٙ  110األيش اإلداس٘  يبعغزٛش ٕس دمحم يحًٕدَ 11

 42/14/4216 كهٛخ انضساػخ –عبيؼخ دٚبنٗ  سئٛغب 7/99/0297فٙ  9289األيش اإلداس٘  يبعغزٛش عغٗ عبنى دمحم 14

 2/2/4212 كهٛخ انضساػخ –عبيؼخ دٚبنٗ  سئٛغب 0/0/0291فٙ  006األيش اإلداس٘  يبعغزٛش سٚبض غّ غالن 12

 14/2/4212 كهٛخ انضساػخ –عبيؼخ دٚبنٗ  سئٛغب 6/7/0291فٙ  686األيش اإلداس٘  يبعغزٛش خبنذ ػذَبٌ ػجذهللا 12

 42/12/4212 كهٛخ انضساػخ –عبيؼخ دٚبنٗ  ٔيششفب ػعٕا 96/1/0291فٙ  887األيش اإلداس٘  دثهٕو ػبنٙ أٚبد َصشد ػجذ انْٕبة 12

 14/14/4212 كهٛخ انضساػخ –عبيؼخ دٚبنٗ  سئٛغب  8/99/0291فٙ  191األيش اإلداس٘  يبعغزٛش ُْذ ؽًٛذ عهًبٌ 18

 23/4/4242 كهٛخ انضساػخ –عبيؼخ دٚبنٗ  سئٛغب 16/4/0202فٙ  E/3األيش اإلداس٘  دثهٕو ػبنٙ ثبسق ػهٕاٌ ػجذ انشصاق 16

 11/12/4242 كهٛخ انضساػخ –عبيؼخ دٚبنٗ  سئٛغب 91/1/0202فٙ  828 أليش اإلداس٘ا دثهٕو ػبنٙ كشو ؽغٍٛ ػهٕاٌ 16

 14/11/4242 كهٛخ انضساػخ –عبيؼخ دٚبنٗ  ػعٕا ٔيششفب 8/92/0202فٙ  887 األيش اإلداس٘ يبعغزٛش أؽًذ غالل ؽغٍٛ 12

 16/11/4242 كهٛخ انضساػخ –دٚبنٗ عبيؼخ  سئٛغب 1/92/0202فٙ  811 األيش اإلداس٘ دثهٕو ػبنٙ ئؽغبٌ ػهٙ ْالل  42

 8/14/4242 كهٛخ انضساػخ –عبيؼخ دٚبنٗ  سئٛغب 92/0202/فٙ  97 878 األيش اإلداس٘ يبعغزٛش ثبعى يؾًٕد ػجذ 41

 6/1/4241 كهٛخ انضساػخ –عبيؼخ دٚبنٗ  سئٛغب 00/99/0202فٙ  629 األيش اإلداس٘ دثهٕو ػبنٙ عؼبد سؽٛى ؽغَٕٙ 44

 12/1/4241 كهٛخ انضساػخ –عبيؼخ دٚبنٗ  سئٛغب 00/99/0202فٙ  620 األيش اإلداس٘ يبعغزٛش جذ يُٓميٛغى فبسٔق ػ 42

 2/6/4241 كهٛخ انضساػخ –عبيؼخ دٚبنٗ  سئٛغب 99/8/0209فٙ 112األيش اإلداس٘  يبعغزٛش دمحم يؾًٕد يٓذ٘ 42

 42/12/4241 كهٛخ انضساػخ –عبيؼخ دٚبنٗ  سئٛغب 8/92/0209فٙ  810األيش اإلداس٘  يبعغزٛش يعش ػجذ انهطٛف ػشٚجٙ  42
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اعى غبنت انًبعغزٛش/دثهٕو  د

 ػبنٙ
َٕع 

 انذساعخ
 رأسٚخ انًُبلؾخ يكبٌ انًُبلؾخ انًُصت سلى ٔربسٚخ األيش اإلداس٘ نهًُبلشخ

 42/11/4241 كهٛخ انضساػخ –عبيؼخ دٚبنٗ  سئٛغب 99/99/0209فٙ  198األيش اإلداس٘  دثهٕو ػبنٙ لبعى أؽًذ خهٛم 48

 16/2/4244 كهٛخ انضساػخ – ثغذادعبيؼخ  ػعٕا 9/0/0200فٙ  601د.ع.ص/ األيش اإلداس٘ يبعغزٛش عٕعٍ ػهٙ خعٛش 46

 12/2/4244 كهٛخ انضساػخ –عبيؼخ دٚبنٗ  سئٛغب 98/8/0200فٙ  000 األيش اإلداس٘ دثهٕو ػبنٙ أيم ؽًذ٘ عبعى 46

 12/2/4244 كهٛخ انضساػخ –عبيؼخ دٚبنٗ  ػعٕا ٔيششفب 07/8/0200فٙ  072 األيش اإلداس٘ يبعغزٛش يُزظش ػهٙ ػٌٕ انؼض٘ 42

 48/2/4244 كهٛخ انضساػخ –عبيؼخ دٚبنٗ  ػعٕا ٔيششفب 07/8/0200فٙ  081 األيش اإلداس٘ يبعغزٛش أؽًذ فًٓٙ َبصش انًغًؼٙ 22

 16/6/4244 كهٛخ انضساػخ –عبيؼخ دٚبنٗ  غبسئٛ 02/6/0200فٙ 181األيش اإلداس٘  يبعغزٛش عفٛبٌ صؼت فٛؾبٌ 21

 46/2/4244 كهٛخ انضساػخ –عبيؼخ دٚبنٗ  سئٛغب 1/1/0200فٙ  820األيش اإلداس٘  يبعغزٛش ػال ؽغٍٛ ػهٙ 24

 16/12/4244 كهٛخ انضساػخ –عبيؼخ دٚبنٗ  سئٛغب 0/92/0200فٙ  728األيش اإلداس٘  يبعغزٛش أٔساط سصٔلٙ ْٔٛت 22
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    المشاركات التي شارك فيها العضو في خدمة الجامعة و المجتمع :سادسا  

 
 الفترة نوع المشاركة اسم المشاركة ت
 4212نغبٚخ  4214 (12رمٕٚى ثحٕس نًغالد ػهًٛخ يحكًخ  ػذد ) رمٕٚى ثحٕس ػهًٛخ 1

 4212نغبٚخ  4214 (2نغبيؼبد يخزهفخ ػذد )رمٕٚى ػهًٙ نشعبنخ يبعغزٛش  ٕٚى ػهًٙ نشعبئم انًبعغزٛشرم 4

 4212نغبٚخ  4212 (2رمٕٚى يؼبيهخ رشلٛخ نهزذسٚغٍٛٛ إنٗ يشرجخ يذسط ػذد )  رمٕٚى يؼبيالد رشلٛخ ػهًٛخ 2

 4212نغبٚخ   4212 (2جخ أعزبر يغبػذ ػذد ) رمٕٚى يؼبيهخ رشلٛخ نهزذسٚغٍٛٛ إنٗ يشر رمٕٚى يؼبيالد رشلٛخ ػهًٛخ 2

 4216-4212 انزؼبٌٔ يغ دٔائش ٔصاسح انضساػخ إلَغبص ثحٕس رخذو ٔالغ انضشٔح انحٕٛاَٛخ فٙ انؼشاق إؽشاف يؾزشن نطهجخ يبعغزٛش 2

 

 :األَشطخ انؼهًٛخ :عبثؼب  

 انًبعغزٛش ٔانذكزٕساِ :      

 ئٛخ نهجبلالء انًغزخذيخ كجذٚم ػٍ كغجخ فٕل انصٕٚب فٙ ػالئك فشٔط انهؾىرؾغٍٛ انمًٛخ انغزا انًبعغزٛش سعبنخػُٕاٌ 

 دساعخ رأصٛش ٔصٌ عغى انفطبئى انؼٕاعٛخ فٙ ثهٕغٓب انغُغٙ ٔانزغٛشاد فٙ ثؼط انًؼبٚٛش انكًٕٛؽٕٛٚخ ٔانٓشيَٕٛخ ٔأدائٓب اإلَزبعٙ انذكزٕساِ أغشٔؽخػُٕاٌ 
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 :  (نتاج العلمي )المنشور/المقبول للنشرال   

 يكبٌ انُشش اعى انجؾش انجبؽضٍٛ أعًبء د

 

 سائذ إثشاْٛى خهٛم    ػجذ انؼجبطد.دمحم حغٍ  1
( انذاخهخ Broad beansاعزؼًبل اإلَجبد كٕعٛهخ نزحغٍٛ انمًٛخ انغزائٛخ نهجبلالء انؼبدٚخ    )

 فٙ ػالئك فشٔط انهحى .
 4226(  2( ع)4يغهخ انذٔاعٍ انؼشالٛخ و)

4 
  صبنح حغٍ عبعى           ٛم سائذ إثشاْٛى خه

 يٓذ٘ صبنح عبعى 
 دساعخ رأصٛش يٕعى انزشثٛخ ٔيٕلغ انطٕٛس فٙ انمبػخ ػهٗ األداء اإلَزبعٙ نفشٔط انهحى ْبثشد .

( 4( ع)6يغهخ ركشٚذ نهؼهٕو انضساػٛخ و)

4226 

2 
يٓذ٘ صبنح عبعى            د.خبنذ حبيذ حغٍ

 سائذ إثشاْٛى خهٛم

شٚؼ اإلعجبس٘ ػهٗ صفبد انًُٙ ٔانمبثهٛخ اإلخصبثٛخ نزكٕس لطٛغ رأصٛش ثشَبيظ َضع ان

 انزشثٛخ نفشٔط انهحى .
 4226( 2( ع )28يغهخ صساػخ انشافذٍٚ و)

2 
   يبعذ حًٛذ سؽٛذ        ػًبس لحطبٌ ؽؼٌُٕ 

 سائذ إثشاْٛى خهٛم
 4226(  21يغهخ انفزح   ع ) ٛف .رأصٛش إظبفخ انخم إنٗ يبء انؾشة ػهٗ األداء اإلَزبعٙ نفشٔط انهحى خالل فصم انص

 سائذ إثشاْٛى خهٛم 2
دساعخ رأصٛش ثشَبيظ َضع انشٚؼ اإلعجبس٘ ػهٗ ثؼط انصفبد اإلَزبعٛخ فٙ لطٛغ أيٓبد 

 فشٔط انهحى .

(  46يغهخ دٚبنٗ نهجحٕس انؼهًٛخ ٔانزشثٕٚخ و)

4226 

8 
سائذ إثشاْٛى خهٛم         صبنح حغٍ انؼضأ٘  

 َجٛم َغٛت أحًذ      ٍصبئت َٕٚظ ػجذ انشحً

دساعخ رأصٛش ٔصٌ انغغى ػُذ انجهٕؽ انغُغٙ نهفطبئى انؼٕاعٛخ فٙ ثؼط صفبد انزثٛحخ 

 ٔرطٕس انحٕٚصالد انًجٛعٛخ .

( 1( ع)2يغهخ دٚبنٗ نهؼهٕو انضساػٛخ و)

4214 

6 
 سائذ إثشاْٛى خهٛم    صًٛى فخش٘ انذثبؽ  

 صبئت َٕٚظ ػجذ انشحًٍ    َجٛم َغٛت أحًذ  

خ رأصٛش ٔصٌ انغغى ٔانًشاحم انفغهغٛخ فٙ إَزبط ٔصفبد انصٕف ػُذ إرجبع ثشَبيظ دساع

 انزغفٛذ انًجكش فٙ انُؼبط انؼٕاعٛخ  .

( 1( ع)2يغهخ دٚبنٗ نهؼهٕو انضساػٛخ و)

4212   

6 
     سائذ إثشاْٛى خهٛم          صبنح حغٍ عبعى 

 إحغبٌ ػهٙ ْالل    عبسح فٛط هللا ػطؾبٌ 

فٙ ثؼط انًؼبٚٛش انكًٕٛحٕٛٚخ فٙ انُؼبط انؼٕاعٙ انًحهٙ ٔانزشكٙ  Cٛزبيٍٛ رأصٛش إظبفخ ف

 خالل فصم انصٛف ٔانخشٚف

( 2( انًهحك)22يغهخ صساػخ انشافذٍٚ و)

4214 

2 
صبئت َٕٚظ ػجذ انشحًٍ    َجٛم َغٛت أحًذ    

 سائذ إثشاْٛى خهٛم
 4214( 2( ع )22يغهخ صساػخ انشافذٍٚ و) نزُبعهٛخ نهفطبئى انؼٕاعٛخدساعخ رأصٛش اإلخزالفبد فٙ ٔصٌ انغغى فٙ ثؼط يمبٚٛظ انكفبءح ا

12 
ػهٙ عهٛم إثشاْٛى      سائذ إثشاْٛى خهٛم أحًذ 

 ػالء انذٍٚ غّ انؼبَٙ

 دساعخ رأصٛش ٔصٌ انغغى ػهٗ ثؼط انصفبد انزُبعهٛخ نهكجبػ انؼٕاعٙ

 

(  4( ع)6يغهخ دٚبنٗ نهؼهٕو انضساػٛخ و)

4218   

11 

S. .H. AL-Azzawi      R. I. Khalil                

Z.I. Mohammed 

EFFECT OF VITAMIN C ADMINISTRATION ON HEAT 

TOLERANCE OF LOCAL AND TURKISH AWASSI SHEEP IN 

DIYALA PROVINCE OF IRAQ  

Basrah J. of Veterinary Research 

V(16) N(1) 2017  

14 
ْٛى خهٛم                       عبعذح يٓذ٘ ػٛذاٌ         سائذ إثشا

 صٚذ حغٍ ػهٙ

حغى انمزفخ  -1رأصٛش غشص ْشيٌٕ انًٛالرٍَٕٛ فٙ َٕػٛخ انغبئم انًُٕ٘ نضٛشاٌ انٕٓنؾزبٍٚ:

 ٔانؼذد انكهٙ نهُطف انطجٛؼٛخ

 يغهخ االَجبس نهؼهٕو انجٛطشٚخ

 4216( 1( ع )12و)

12 
     عبعذح يٓذ٘ ػٛذاٌ         سائذ إثشاْٛى خهٛم          

 صٚذ حغٍ ػهٙ

انؼذد انكهٙ  -4رأصٛش غشص ْشيٌٕ انًٛالرٍَٕٛ فٙ َٕػٛخ انغبئم انًُٕ٘ نضٛشاٌ انٕٓنؾزبٍٚ:

 نهُطف انًزحشكخ ٔعاليخ انغؾبء انجالصيٙ

 يغهخ االَجبس نهؼهٕو انجٛطشٚخ

 4216( 1( ع )12و)
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12 

Raaed I. Khalil EFFCT OF AUTUMN AND WINTER SEASONS ON SEMINAL  

TRAITS AND TESTICULAR MEASUREMENTS OF  AWASSI 

RAM LAMBS   

 يغهخ دٚبنٗ نهؼهٕو انضساػٛخ

 4216( 4( ع )12و)

 غالل إَٔس ػجذ انكشٚى        سائذ إثشاْٛى خهٛم 12

 أٚغش حبيذ عهًبٌ

ٔثؼط يعبداد األكغذح    Ferula hermonisرأصٛش إظبفخ يغزخهص َجبد ؽشػ انضنٕع 

ُغجخ انًئٕٚخ نحشكخ انُطف انفشدٚخ ٔانحٛخ نذٖ صٛشاٌ انٕٓنؾزبٍٚ ثؼذ فٙ ان Trisإنٗ يخفف 

 يذد يخزهفخ يٍ انحفظ ثبنزغًٛذ

 يغهخ االَجبس نهؼهٕو انجٛطشٚخ

 4216( 1( ع ) 11و) 

 غالل إَٔس ػجذ انكشٚى        سائذ إثشاْٛى خهٛم 18

 أٚغش حبيذ عهًبٌ

ٔثؼط يعبداد األكغذح    Ferula hermonisرأصٛش إظبفخ يغزخهص َجبد ؽشػ انضنٕع 

فٙ انُغجخ انًئٕٚخ نزؾْٕبد انُطف نذٖ صٛشاٌ انٕٓنؾزبٍٚ ثؼذ يذد يخزهفخ  Trisإنٗ يخفف 

 يٍ انحفظ ثبنزغًٛذ

 يغهخ االَجبس نهؼهٕو انجٛطشٚخ

 4216( 1( ع ) 11و) 

 غالل إَٔس ػجذ انكشٚى      سائذ إثشاْٛى خهٛم 16

 ثشاْٛىأٚغش حبيذ عهًبٌ         فبسط فٛصم إ

 ٔفبء أٚذاو نطٛف               حٛبح حًٕد َبصش

 أيم دمحم سؽٛذ

ٔثؼط يعبداد    Ferula hermonisرأصٛش إظبفخ يغزخهص عزٔس َجبد ؽشػ انضنٕع 

فٙ انُغجخ انًئٕٚخ نغاليخ انغؾبء انجالصيٙ ٔعاليخ األكشٔعٕو  Trisاألكغذح إنٗ يخفف 

 خ يٍ انحفظ ثبنزغًٛذنهُطف نذٖ صٛشاٌ انٕٓنؾزبٍٚ ثؼذ يذد يخزهف

يمجٕل فٙ انًؤرًش انؼهًٙ انغبثغ ٔانذٔنٙ 

األٔل نهجحٕس انضساػٛخ /عبيؼخ ركشٚذ 

 4216َٛغبٌ  11-12نهفزشح يٍ 

سائذ إثشاْٛى خهٛم                       عبعذح يٓذ٘ ػٛذاٌ    16

 فبسط فٛصم إثشاْٛى         صٚذ حغٍ ػهٙ    

 حٛبح حًٕد َبصش         ٔفبء أٚذاو نطٛف       

 ػًش ػبدل دمحم

 َٕٔػٛخ انزغزغزٛشٌٔ ْشيٌٕ يغزٕٖ انًٛالرٍَٕٛ فٙ ثٓشيٌٕ انٕٓنؾزبٍٚ صٛشاٌ ُغشص رأصٛش

 انطبصط انغبئم انًُٕ٘

يمجٕل فٙ انًؤرًش انؼهًٙ انغبثغ ٔانذٔنٙ 

األٔل نهجحٕس انضساػٛخ /عبيؼخ ركشٚذ 

 4216َٛغبٌ  11-12نهفزشح يٍ 

12 Noor M. Mahmood  

Sajeda M. Eidan
  

 Raaed I. Khalil
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 : الدورات التدريبية    
 ربسٚخ االَؼمبد يكبٌ االَؼمبد اعى انذٔسح د

 00/90/0298-00/99 عبيؼخ دٚبنٗ –كهٛخ انزشثٛخ  دٔسح غشائك رذسٚظ 9

 08/8/0221-92 سئبعخ عبيؼخ دٚبنٗ انذٔسح انزأْٛهٛخ انزبعؼخ نزؼهٛى انؾبعٕة  0

 0221 انٓٛئخ انؼبيخ نهجٛطشح /ٔصاسح انضساػخ انذٔسح انزذسٚجٛخ إليشاض انذٔاعٍ 0

 0221 كهٛخ انطت انجٛطش٘ /عبيؼخ انًٕصم رشخٛص أيشاض انذٔاعٍ 8

 0299 عبيؼخ انُٓشٍٚ / يؼٓذ أثؾبس األعُخ ٔػالط انؼمى رضعٛظ انجٕٚعبد ٔاألعُخ 1

 0290/  8/  97 عبيؼخ دٚبنٗ –كهٛخ انُٓذعخ  دٔسح انغجٕسح انزفبػهٛخ 6

 0290/  9/  8 سئبعخ عبيؼخ دٚبنٗ دٔسح انًكزجخ االفزشاظٛخ انؼشالٛخ 8

 0298 زؼهٛى انًغزًشيشكض ان –عبيؼخ دٚبنٗ  SPSSدٔسح ػٍ ثشَبيظ  7

 00/90/0298-09 يشكض انزؼهٛى انًغزًش –عبيؼخ دٚبنٗ  دٔسح يٓبساد انزفبٔض 1

 08/0/0297-06 كهٛخ انضساػخ –عبيؼخ دٚبنٗ  SAS  ٔSPSSخزجبساد اناليؼهًٛخ فٙ انجؾٕس انؼهًٛخ ثاعزخذاو انجشايظ اإل 92

 98/8/0297-96 كهٛخ انضساػخ –عبيؼخ دٚبنٗ  َظبو أكغم ثشيغٛبد 99

 96/8/0291 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انضساػخ Google scholarئعزخذاو  90
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 98/99/0291 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انضساػخ األعبنٛت انجٛئٛخ نهزذٔٚش انًٕظؼٙ نهُفبٚبد انًُضنٛخ انمبثهخ نهزؾهم ئنٗ أعًذح ػعٕٚخ 90

 01/99/0291 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انضساػخ ئعزخذاو ثٕاثخ انجؾش انؼهًٙ 98

 08/99/0291 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انضساػخ انزمُٛبد انؾٕٛٚخ انؾٕٛاَٛخ نزؾغٍٛ اإلَزبط انًغزذاو 91

 0/90/0291 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انضساػخ ٔرذٔٚش يٛبِ انصشف انصؾٙ يُضنٛب خنًؼبنغانطشق انصذٚمخ نهجٛئخ  96

 0/0/0202 نٗعبيؼخ دٚب-كهٛخ انضساػخ األدٔاد انؾذٚضخ نكزبثخ انجؾش انؼهًٙ 98

 8/0/0202 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انضساػخ رمٛٛى انًشبسٚغ انضساػٛخ 97

 99/0/0202 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انضساػخ اإلنكزشَٔٙيُصخ انزؼهٛى  91

 نًإرًشاد ٔانُذٔاد ٔٔسػ انؼًم:ا

 ربسٚخ االَؼمبد يكبٌ االَؼمبد اعى انًإرًش د

 0221 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انضساػخ خ انضساػخانًإرًش انؼهًٙ األٔل نهجؾٕس انضساػٛخ نكهٛ 9

 09/8/0292-91 عٕسٚخ-كهٛخ انطت انجٛطش٘/عبيؼخ انجؼش  ؽًبِ انًإرًش انذٔنٙ انضبَٙ نغاليخ انغزاء 0

 0299 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انضساػخ انًإرًش انٕغُٙ األٔل نهجؾٕس انضساػٛخ 0

  98/99/0290-90 انضساػخ ٔانغبثبد /عبيؼخ انًٕصم كهٛخ انًإرًش انؼهًٙ انضبنش نؼهٕو انضشٔح انؾٕٛاَٛخ 8

 8/90/0290-0 كهٛخ انضساػخ /عبيؼخ دٚبنٗ انًإرًش انؼهًٙ انضبَٙ نهجؾٕس انضساػٛخ 1

 91/92/0298 عبيؼخثغذاد / يؼٓذ انُٓذعخ انٕساصٛخ انًإرًش انؼهًٙ انذٔنٙ انضبَٙ نًؼٓذ نُٓذعخ انٕساصٛخ انزمبَبد اإلؽٛبئٛخ نهذساعبد انؼهٛب 6

 01/1/0291 عبيؼخ دٚبنٗ/ كهٛخ انضساػخ انًإرًش انؼهًٙ انخبيظ نغًؼٛخ انذٔاعٍ 8

 90/0298/ 01-00 انُٓذ انًإرًش انذٔنٙ انغبدط نهؼهٕو فٙ يذُٚخ َٕٛدنٓٙ 7

 99/8/0297-92 كهٛخ انضساػخ /عبيؼخ ركشٚذ انًإرًش انؼهًٙ انغبثغ ٔانذٔنٙ األٔل نهجؾٕس انضساػٛخ  1
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 0/99/0291-0 كهٛخ انضساػخ /عبيؼخ دْٕن ش انضساػٙ انذٔنٙ انضبنشانًإرً 92

 
   

 ربسٚخ االَؼمبد يكبٌ االَؼمبد اعى انُذٔح د

 0290/  1/  7 عبيؼخ دٚبنٗ انُذٔح انؼهًٛخ األٔنٗ نهجؾش انؼهًٙ 9

 0221/  99/  08 ٚبنٗعبيؼخ د-كهٛخ انضساػخ صُبػخ انذٔاعٍ فٙ انؼشاق ، يؼٕلبرٓب ٔآفبق رطٕسْب 0

 91/0/0290 يذٚشٚخ صساػخ دٚبنٗ   رطٕٚش ٔالغ صساػخ لصت انغكش فٙ انؼشاق ٔئيكبَٛبد صساػخ ٔرصُٛغ انغكش فٙ يؾبفظخ دٚبنٗ 0

 0290/  0/  8 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انضساػخ انُذٔح انؼهًٛخ انضبَٛخ انًزخصصخ ثٕالغ صُبػخ انذٔاعٍ فٙ انؼشاق 8

 01/8/0290 عبيؼخ دٚبنٗ/ كهٛخ انضساػخ ثمبس انؾهٛت فٙ انؼشاق ثٍٛ انٕالغ ٔانطًٕػئَزبط ٔرشثٛخ أ 1

 6/1/0290 عبيؼخ دٚبنٗ/ كهٛخ انضساػخ دٔس انزغًٛذ انؾٕٛ٘ فٙ رؾغٍٛ رؾًم انُجبربد نإلعٓبد 6

 0298َٛغبٌ / عبيؼخ دٚبنٗ/ لغى انجؾش ٔانزطٕٚش انًٕائًخ ثٍٛ يخشعبد انزؼهٛى انؼبنٙ ٔعٕق انؼًم 8
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 8/0/0298 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انضساػخ انُذٔح انؼهًٛخ انضبنضخ انًزخصصخ ثٕالغ صُبػخ انذٔاعٍ فٙ انؼشاق 7

 97/0/0298 عبيؼخ دٚبنٗ/ كهٛخ انؼهٕو االرصبالد انؾذٚضخ ٔرطجٛمبرٓب فٙ ػصشَب انؾبنٙ 1

 08/90/0298 عبيؼخ دٚبنٗ/ كهٛخ انضساػخ سؤٖ فٙ رؾغٍٛ األغُبو انًؾهٛخ 92

 0291/  90/  98 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انضساػخ يشبسٚغ ثؾٕس رخشط انطهجخ ثٍٛ انٕالغ ٔ انطًٕػ   99

 6/8/0291 عبيؼخ دٚبنٗ/ كهٛخ انضساػخ اٜصبس انغهجٛخ انُبعًخ ػٍ دٔس اإلَغبٌ فٙ اخزالل انزٕاصٌ انجٛئٙ انذلٛك 90

 0296/ 8/ 07 عبيؼخ دٚبنٗ-ػخكهٛخ انضسا انُذٔح انؼهًٛخ انًزخصصخ فٙ عٕدح انجؾش انؼهًٙ 90

 90/0296 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انضساػخ انزٕػٛخ ٔانزضمٛف ثبنجشَبيظ انؾكٕيٙ   98

 91/90/0296 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انضساػخ يؼٕلبد رشثٛخ انًغزشد فٙ دٚبنٗ   91

 92/9/0298 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انضساػخ يكُُخ رصُٛغ انؼهف انغُٙ   96

 91/0/0298 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انضساػخ زًبء ٔدٔسِ فٙ رمذٚش لٛى انُضاْخ فٙ ئغبس األخاللٛبد انزشثٕٚخ نًُٓخ األعزبر انغبيؼٙانشؼٕس ثبإلَ   98

 08/0/0298 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انضساػخ رشيٛض انذسٔط انًُٓغٛخ   97

 1/8/0298 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انضساػخ انزٕػٛخ ٔانزضمٛف ظذ انفكش األسْبثٙ انًزطشف   91

 01/8/0298 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انضساػخ انزهٕس انكًٛٛبئٙ نهزشة ٔآصشِ فٙ رهٕس انجٛئخ ٔصؾخ األَغبٌ   02

 0298 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انضساػخ انضساػخ انؾبفظخ ٔانضساػخ انؼعٕٚخ  انُظبو انًفزبؽٙ نؾم انًشبكم انُبرغخ فٙ انُظى انجٛئٛخ انضساػٛخ   09

 92/1/0298 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انضساػخ انًشكجخَذٔح ػٍ انًٕاد  00

 91/99/0298 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انضساػخ يكُُخؽصبد األػالف ٔيؼبيهخ انؾصٛذ   00

 1/90/0298 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انطت انجٛطش٘ انغًٕو انفطشٚخ انًهٕصخ ألػالف انذٔاعٍ ٔيخبغشْب ٔانطشق انؾذٚضخ نهزخهص يُٓب   08

 07/90/0298 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انضساػخ خ ٔأعشاس انزفٕق انذساعٙيٓبساد دساعٛ   01

 01/99/0298 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انضساػخ انفطش انضساػٙ ٔلًٛزّ انغزائٛخ ٔانصؾٛخ   06

 1/0/0297 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انضساػخ رذأل أصْبس انمطف ػبنًٛب ٔفٍ رمضٚى َجبربد انضُٚخ   08

 90/0/0297 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انضساػخ فٙ رؾغٍٛ أداء انؾٕٛاَبد انًغزشح ثؼط انغٕاَت انزطجٛمٛخ   07

 08/0/0297 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انضساػخ صساػخ انًؾصٕل انؼهفٙ ثُٛكبو ألٔل يشح فٙ انؼشاق نزُٕٚغ األػالف انؾٕٛاَٛخ   01

 90/99/0297 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انضساػخ رغٓٛضاد ؽمٕل انذٔاعٍ   02



 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 99/99/0297 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انضساػخ َفٕق األعًبن ثٍٛ األعجبة ٔانًؼبنغخظبْشح    09

 08/99/0297 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انضساػخ َظى انًؼهٕيبد انغغشافٛخ ٔرطجٛمبرٓب انضساػٛخ   00

 06/90/0297 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انضساػخ انغًٕو فٙ األغزٚخ   00

 األيشاض انًشزشكخ   08
-ائشح انجٛطشحد–ٔصاسح انضساػخ 

 انًغزشفٗ انجٛطش٘
08/0/0291 

 8/0/0291 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انضساػخ ٔالغ ئداسح األساظٙ انضساػٛخ ػهًٛب ٔلبََٕٛب   01

 92/8/0291 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انضساػخ دٔس انضساػخ انًغزذايخ فٙ رؾغٍٛ انجٛئخ ٔانًشدٔد اإللزصبد٘ نجؼط َجبربد انضُٚخ   06

 91/8/0291 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انضساػخ ٛئٙ ٔأصشِ فٙ صؾخ اإلَغبٌانزهٕس انج   08

 7/1/0291 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انضساػخ ئعزفغبساد انجبؽضٍٛ نهُشش فٙ انًغالد انؼبنًٛخ   07

 07/92/0291 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انضساػخ يٕاد ػهف انذٔاعٍ ٔغشق خضٌ انجٛط فٙ انضالعخ انًُضنٛخ   01

 1/90/0291 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انضساػخ ذايخ فٙ انُظبو انجٛئٙ انضساػٙرطجٛمبد يغز   82

 00/9/0202 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انضساػخ دٔس اإلَضًٚبد فٙ رغزٚخ انؾٕٛاٌ   89

 46/1/4242 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انضساػخ انٓضاد األسظٛخ ،أعجبثٓب َٔزبئغٓب 80
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 ربسٚخ االَؼمبد يكبٌ االَؼمبد شعبَبدٔسػ انؼًم ٔانؾهمبد ٔانًٓ د

 07/1/0296 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انضساػخ أنٛخ يهئ ئعزًبسح ثشَبيظ انٕصف األكبدًٚٙ 9

 92/0296  عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انضساػخ ٔسشخ ػًم ؽٕل يزجمٛبد انًجٛذاد فٙ األغزٚخ ٔكٛفٛخ انزخهص يُٓب 0

 01/92/0296 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انضساػخ (Reasearch gateؼهًبء )ٔسشخ ػًم ػٍ أًْٛخ انزغغٛم فٙ يٕلغ ثٕاثخ ان 0

 01/92/0298 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انضساػخ ٔسشخ ػًم ػٍ رصُٛف انًغالد انؼهًٛخ انؼبنًٛخ ٔاصش انجؾٕس انشصُٛخ يُٓب ػهٗ انغًؼخ انؼهًٛخ نهجبؽش ٔعبيؼزّ 8

 8/0/0297 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انضساػخ عبئٛخٔسشخ ػًم ػٍ انزغٛٛش انجؾش٘ نهصٕس انغٕٚخ ٔانًشئٛبد انف 1

 8/8/0297 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انضساػخ ؽهمخ َمبشٛخ ػٍ انُشش انؼبنًٙ 6

 98/8/0297 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انضساػخ ٔسشخ ػًم ػٍ انزشلٛبد انؼهًٛخ ٔعجم األسرمبء ثٓب 8

 0/92/0297 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انضساػخ ٔسشخ ػًم ػٍ ثشَبيظ ئداسح انجؾٕس 7

 08/92/0297 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انضساػخ Excelٔسشخ ػًم ػٍ انزؾهٛم اإلؽصبئٙ ثاعزخذاو ثشَبيظ  1

 90/90/0297 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انضساػخ Qsٔسشخ ػًم ػٍ انزغهت ػهٗ يصبػت انذخٕل ئنٗ رصُٛف   92

 91/90/0297 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انضساػخ انًٓشعبٌ انغُٕ٘ األٔل نمصت انغكش 99

 0/9/0291 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انضساػخ SWATٔسشخ ػًم ػٍ انزخطٛػ ٔانزشغٛم ٔفك َظبو  90

 90/0/0291 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انضساػخ ٔسشخ ػًم ػٍ انزؼهٛى األنكزشَٔٙ انًذيظ 90

 90/99/0291 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انضساػخ ؽهمخ َمبشٛخ ػٍ انغهٕن انٕظٛفٙ ٔأخاللٛبد انٕظٛفخ انؼبيخ 98

 02/99/0291 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انضساػخ ؽهمخ  ػٍ يذٖ كفبءح انزؾٕٚم انًبنٙ انًمذو نهًشبسٚغ انضساػٛخ ٔئداسح سأط انًبل انضساػٙ 91

 98/90/0291 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انضساػخ ؽهمخ ػٍ انضساػخ انزكٛخ 96

 08/90/0291 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انضساػخ ٔسشخ ػٍ ئلزصبدٚبد انضساػخ انًؾًٛخ 98

 09/90/0291 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انضساػخ انكُذٚخ AICؽهمخ ػٍ اإلػزًبدٚخ نكهٛبد انضساػخ ٔفك يؼبٚٛش  97

 09/90/0291 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انضساػخ ؽهمخ ػٍ غشق ٔيؼذاد انزخهص يٍ انطٕٛس ٔانؾٕٛاَبد انُبفمخ 91

 07/9/0202 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انضساػخ خؽهمخ ػٍ ئداسح انغذٖٔ اإللزصبدٚخ نهًشبسٚغ ٔانجؾٕس انضساػٛ 02



 21 

والدكتوراهاإلشراف على رسائل الماجستير   
 عنوان الرسالة الطالب أسم ماجستير/دكتوراه ت
 انؼاللخ ثٍٛ ٔصٌ انغغى ٔثؼط انصفبد انزُبعهٛخ ٔيؼبٚٛش انذو نهكجبػ انؼٕاعٙ انزشكٙ ػهٙ عهٛم ئثشاْٛى انفٛبض يبعغزٛش 9

 رأصٛش ؽمٍ صٛشاٌ انٕٓنشزبٍٚ ثٓشيٌٕ انًٛالرٍَٕٛ فٙ َٕػٛخ انغبئم انًُٕ٘ انطبصط ٔانًؾفٕظ ثبنزغًٛذ صٚذ ؽغٍ ػهٙ صبنؼ يبعغزٛش 0

 انًفشعٙ أٚغش ؽبيذ عهًبٌ يبعغزٛش 0
 Trisٔثؼط يعبداد األكغذح ئنٗ يخفف  Ferula hermonisرأصٛش ئظبفخ انًغزخهص انكؾٕنٙ نُجبد ششػ انضنٕع 

 ػٛخ انغبئم انًُٕ٘ انًجشد ٔانًغًذ فٙ صٛشاٌ انٕٓنشزبٍٚفٙ َٕ

 َٕس دمحم يؾًٕد يبعغزٛش 8
رأصٛش فزشاد ئعبنخ يخزهفخ فٙ ثؼط صفبد انغبئم انًُٕ٘ انًغًذ نًذح غٕٚهخ نضٛشاٌ انٕٓنشزبٍٚ انًؼبيهخ ٔغٛش انًؼبيهخ  

 ثٓشيٌٕ انًٛالرٍَٕٛ

 ًٕنٕد فٙ ثؼط يؼبٚٛش انذو ٔرشكٛض انٓشيَٕبد نذٖ انُؼبط انؼٕاعٛخ انًؾهٛخ لجم ٔثؼذ انٕالدحرأصٛش عُظ ان أٚبد َصشد ػجذ انْٕبة دثهٕو ػبنٙ 1

 ػاللخ ثؼط انصفبد انذيٛخ ٔانكًٕٛؽٕٛٚخ نهذو ٔأثؼبد انغغى ثؼذد يشاد انؾًم فٙ انُؼبط انؼٕاعٛخ أؽًذ غالل ؽغٍٛ يبعغزٛش 6

 أؽًذ فًٓٙ َبصش انًغًؼٙ يبعغزٛش 8
ُْٛخ فٙ انجالصيب انًُٕٚخ نضٛشاٌ انٕٓنشزبٍٚ راد لبثهٛبد انزغًٛذ انًخزهفخ ثصفبد انغبئم انًُٕ٘ دٔس ثؼط األؽًبض انذ

 انًؾفٕظ ثبنزغًٛذ

 يُزظش ػهٙ ػٌٕ انؼض٘ يبعغزٛش 7
دٔس ثؼط األؽًبض األيُٛٛخ فٙ انجالصيب انًُٕٚخ نضٛشاٌ انٕٓنشزبٍٚ راد لبثهٛبد انزغًٛذ انًخزهفخ ثصفبد انغبئم 

 فٕظ ثبنزغًٛذانًُٕ٘ انًؾ
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  : العضوية في الجمعيات العلمية

 نوع العضوية مقر الجمعية الجمعية سمأ ت
 ػعٕا ثؼمٕثخ -يحبفظخ دٚبنٗ  َمبثخ انًُٓذعٍٛ انضساػٍٛٛ 1

  ػعٕ  عبيؼخ ثغذاد –كهٛخ انضساػخ  عًؼٛخ ػهٕو انذٔاعٍ انؼشالٛخ 2

 ػعٕا ثؼمٕثخ -يحبفظخ دٚبنٗ  َمبثخ انًؼهًٍٛ 3

 كزت انشكش ٔ انشٓبداد انزمذٚشٚخ ٔ انٓذاٚب انزمذٚشٚخ 

 انفزشح انؼذد َٕع انزكشٚى د

 0200نغبٚخ  0228 8 كزبة ؽكش ٔ رمذٚش يٍ انغٛذ ٔصٚش انزؼهٛى انؼبنٙ ٔ انجحش انؼهًٙ 9

 0200نغبٚخ  0228 96 كزبة ؽكش يٍ انغٛذ سئٛظ انغبيؼخ 0

 0202 9 ح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجحش انؼهًٙكزبة ؽكش يٍ انغٛذ انٕكٛم انؼهًٙ / ٔصاس 0

 0291   9 دسع عبيؼخ دٚبنٗ 8

 0298 0 كزبة ؽكش يٍ انغٛذ يغبػذ سئٛظ انغبيؼخ 1

 0200نغبٚخ  0228 09 / عبيؼخ دٚبنٗ كزبة ؽكش يٍ انغٛذ ػًٛذ كهٛخ انضساػخ 6
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