
 

 خـــــــــــــــؼهًٛانطٛرح ان

 ركرٖ ػبدل يؾًٕد غّ انؼسأ٘   : ثبنهغخ انؼرثٛخ ٔانهمت انرثبػٙاالضى 

 Thekra adel Mahmood taha Al-Azzawi ثبنهغخ االَكهٛسٚخ:انرثبػٙ االضى 

 7/4/5771   ربرٚخ انًٛالد  :

 اَضٗ   انغُص:

 يزسٔعخ   انؾبنخ االعزًبػٛخ :

 5  : ثُب ػذد األ

 يطهًخ انذٚبَخ :

 انٕظٛفخ : رذرٚطٙ

 انشٓبدح : دكزٕراِ

 يذرش دكزٕر    انذرعخ انؼهًٛخ : 

 صُبػٛخ  عغرافٛخ  انزخصص انذلٛك:                     عغرافٛخ ثشر٘      :انؼبوانزخصص 

 انغغرافٛخ  - لطى  –كهٛخ انزرثٛخ نهؼهٕو اإلَطبَٛخ  –عبيؼخ دٚبنٗ  ػُٕاٌ انؼًم :

 97791717717      انٓبرف انُمبل :

 thakra.adal@gmail.com    انجرٚذ االنكزرَٔٙ :

  :الً : انًؤْالد انؼهًٛخ ٔأ   

 انذرعخ انؼهًٛخ
 انغٓخ انًبَؾخ

 ربرٚخ انؾصٕل ػهٛٓب
 انكهٛخ انغبيؼخ

 9997 انزرثٛخ نهؼهٕو االَطبَٛخ  دٚبنٗ  انجكبنٕرٕٚش

 9952 انزرثٛخ نهؼهٕو االَطبَٛخ  دٚبنٗ  انًبعطزٛر

 دراضخ فٙ عغرافٛخ انطٛبؽخ –االيكبَبد انطٛبؽٛخ فٙ يؾبفظخ دٚبنٗ ٔضجم رًُٛزٓب  ػُٕاٌ انرضبنخ

 9957 انزرثٛخ نهؼهٕو االَطبَٛخ  دٚبنٗ  انذكزٕراِ

 ػُٕاٌ األغرٔؽخ
 انؼراق فٙ ٔرطٕٚمٓب انصُبػخ رطٕٚر فٙ االرصبالد ٔركُٕنٕعٛب انصُبػٛخ انًؼهٕيبد َظى دٔر

 دراضخ رطجٛمٛخ فٙ شركخ دٚبنٗ انؼبيخ 
 

 :صبَٛبً :  انزذرط انٕظٛفٙ 

 ير انغبيؼٙ ثبنزرلٛخاأل انٗ –انًذح يٍ  انغٓخ انٕظٛفخ  

 يطبػذ يذرش  5
كهٛخ انزرثٛخ نهؼهٕو –عبيؼخ دٚبنٗ 

 االَطبَٛخ 
 9952-2-57فٙ  7152 -انؼذد 9952-9952

 يذرش  9
كهٛخ انزرثٛخ نهؼهٕو –عبيؼخ دٚبنٗ 

 االَطبَٛخ 
 9957-7-7فٙ  59722انؼذد  9995 -9952

    أضزبر يطبػذ  2

    أضزبر  4
 

  : )أيبكٍ انؼًم( صبنضبً : انزذرٚص انغبيؼٙ   

 انٗ -ح يٍ انًذ انغبيؼخ انكهٛخ  د

 9999 -9952 دٚبنٗ  كهٛخ انزرثٛخ نهؼهٕو االَطبَٛخ  5

 

 



 ٔانغبيؼخ:االدارٚخ انزٙ رٕالْب فٙ انكهٛخ  ٔانًُبصت ٓبوراثؼبً : انً

 انٗ -انًذح يٍ  /انزكهٛفانًُصت د

5  - - 
 

 خبيطبً : ػعٕٚخ يُظًبد انًغزًغ انًذَٙ:

 ربرٚخ االَزطبة انصفخ اضى انًُظًخ د

5    
 

  فٙ انذراضخ األٔنّٛخ:ثزذرٚطٓب  انزذرٚطٙ وببً : انًمرراد انذراضٛخ انزٙ لضضبد

 انطُخ انذراضٛخ انًرؽهخ انمطى -انكهٛخ  -انغبيؼخ  اضى انًبدح د

 عغرافٛخ ػبيخ   5
انزرثٛخ نهؼهٕو  –دٚبنٗ 

 انزبرٚخ   –االَطبَٛخ 
 االٔنٗ 

 -9954يؾبظراد 

9951 

 عغرافٛخ انؼراق   9
انزرثٛخ نهؼهٕو  –دٚبنٗ 

 انزبرٚخ   –االَطبَٛخ 
 االٔنٗ 

 - 9951يؾبظراد  

9952 

 افرٚمٛب ٔاضزرانٛب   2
انزرثٛخ نهؼهٕو  –دٚبنٗ 

 انغغرافٛخ    –االَطبَٛخ 
 االٔنٗ

 - 9951يؾبظراد  

9952 

 افرٚمٛب ٔاضزرانٛب   4
انزرثٛخ نهؼهٕو  –دٚبنٗ 

 انغغرافٛخ    –االَطبَٛخ 
 9957-9952 االٔنٗ

 صُبػٛخ   1
انزرثٛخ نهؼهٕو  –دٚبنٗ 

 انغغرافٛخ    –االَطبَٛخ 
 9957-9957 انضبنضخ 

 افرٚمٛب ٔاضزرانٛب   2
انزرثٛخ نهؼهٕو  –دٚبنٗ 

 انغغرافٛخ    –االَطبَٛخ 
 9957-9957 االٔنٗ 

 عغرافٛخ انؼراق   7
انزرثٛخ نهؼهٕو  –دٚبنٗ 

 انغغرافٛخ    –االَطبَٛخ 
 9999-9957 انراثؼخ

 رمُٛبد عغرافٛخ   7
انزرثٛخ نهؼهٕو  –دٚبنٗ 

 انغغرافٛخ    –االَطبَٛخ 
 9999-9957 انضبَٛخ 

 ضٛبؽٛخ   7
انزرثٛخ نهؼهٕو  –دٚبنٗ 

 انغغرافٛخ    –االَطبَٛخ 
 9995-9999 انضبنضخ 

 ضٛبضٛخ   59
انزرثٛخ نهؼهٕو  –دٚبنٗ 

 انغغرافٛخ    –االَطبَٛخ 
 9995-9999 انراثؼخ 

 ضٛبضٛخ   55
انزرثٛخ نهؼهٕو  –دٚبنٗ 

 انغغرافٛخ    –االَطبَٛخ 
 9999-9995 انراثؼخ 

 ثؾبر ٔيؾٛطبد   59
انزرثٛخ نهؼهٕو  –دٚبنٗ 

 انغغرافٛخ    –االَطبَٛخ 
 9999 -9995 انراثؼخ 

 ضٛبؽٛخ   52
انزرثٛخ نهؼهٕو  –دٚبنٗ 

 انغغرافٛخ    –االَطبَٛخ 
 9999-9995 صبنضخ 

 رمُٛبد عغرافٛخ   54
انزرثٛخ نهؼهٕو  –دٚبنٗ 

 انغغرافٛخ    –االَطبَٛخ 
 9999 -9995 صبَٛخ 

 

 بً : انًمرراد انذراضٛخ انزٙ لبو انزذرٚطٙ ثزذرٚطٓب فٙ انذراضبد انؼهٛب: ثؼضب

 انطُخ انذراضٛخ انًرؽهخ انمطى اضى انًبدح د

5      
 

 : انزذرٚطٙبً : ) االغبرٚؼ ، انرضبئم ( انزٙ أشرف ػهٛٓب صبيُ

 ربرٚخ االَغبز انمطى رضبنخ/ أغرٔؽخ  األغرٔؽخ أٔ انرضبنخػُٕاٌ  د

5      
 ط

  :نرضبئم ٔاألغبرٚؼ انغبيؼٛخايُبلشبد االشزران فٙ بً: ربضؼ

 انًُبلشخ ربرٚخ -انكهٛخ  -انغبيؼخ  رضبنخ / أغرٔؽخ انصفخ ػُٕاٌ األغرٔؽخ أٔ انرضبنخ د



 انمطى

5  
ايكبَٛخ رطٕٚر صُبػخ انسٕٚد انُجبرٛخ فٙ 

 لعبئٙ كالر ٔخبَمٍٛ 
 رضبنخ يبعطزٛر ػعٕا

كهٛخ  -عبيؼخ دٚبنٗ

انزرثٛخ نهؼهٕو االَطبَٛخ 

 لطى انغغرافٛخ  –

99-7-9999 

 

 

 

 اً: انزمٕٚى انؼهًٙ نهرضبئم ٔاألغبرٚؼ انغبيؼٛخ: ػبشر

 انزبرٚخ انمطى -انكهٛخ  -انغبيؼخ  انذراضخ  انرضبنخ/األغرٔؽخػُٕاٌ  د

5      
 

 : انزمٕٚى انؼهًٙ نهجؾٕس األكبدًٚٛخ: ؽبد٘ ػشر

 انزبرٚخ  )اضى انًغهخ/انذٔرٚخ(خٓانغ ػُٕاٌ انجؾش د

5  
-scsرمذٚر ؽغى انغرٚبٌ انططؾٙ فٙ يؾبفظخ دٚبنٗ ثطرٚمخ صٛبَخ انزرثخ )

onَٙٔظى انًؼهٕيبد  ( ٔرؾهٛهٓب ثبضزخذاو انًؼطٛبد انرلًٛخ نهزؾطص انُبئ

 انغغرافٛخ 

 يغهخ دٚبنٗ نهجؾٕس االَطبَٛخ 
99-7- 

9999 

 يغهخ دٚبنٗ نهجؾٕس االَطبَٛخ  رغبرة ثؼط انذٔل االعُجٛخ ٔانؼرثٛخ فٙ رطجٛك انؾكٕيخ االنكزرَٔٛخ   9
52-2-

9995 

2  
انزجبٍٚ انًكبَٙ نؾريبٌ األضرح يٍ انًٛذاٌ ) االلزصبد٘ ٔانصؾٙ ( فٙ 

 9957يذُٚخ انذٔر نؼبو 

 -كهٛخ انزرثٛخ -عبيؼخ ضبيرا 

 يغهخ ضر يٍ رأٖ 

51-7- 

9995 

4  
االضزٓالكبد انًبئٛخ نهًشبرٚغ االرٔائٛخ يٍ َٓر دٚبنٗ ثٍٛ ضذ٘ درثُذٚخبٌ 

 ٔؽًرٍٚ 
 يغهخ دٚبنٗ نهجؾٕس االَطبَٛخ 

29-7-

9999 
 

 : انزمٕٚى انؼهًٙ نهجؾٕس األكبدًٚٛخ انًمذيخ نهزرلٛبد انؼهًٛخ: صبَٙ ػشر

 انٗ -انزرلٛخ يٍ  د
ػذد 

 انجؾٕس
 انكهٛخ   -انغبيؼخ 

 بانكزبة انًرضهخ فٛٓ

 ربرٚخّ رلًّ

5       
 

  انزذرٚطٙ: : انًؤرًراد ٔانُذٔاد انؼهًٛخ انزٙ شبرن فٛٓب ػشر نشصب

 َٕع انًشبركخ يكبٌ اَؼمبدْب زبرٚخان انؼُٕاٌ د

5  
كهٛخ انزرثٛخ –انًؤرًر انؼهًٙ انذٔنٙ انؼبشر 

 نهؼهٕو االَطبَٛخ 

59-55-

4-9957 

كهٛخ انزرثٛخ نهؼهٕو –عبيؼخ دٚبنٗ 

 االَطبَٛخ 
 ثبؽش

9  
يشبركخ فٙ انًؤرًر انذٔنٙ انزخصصٙ 

االفزراظٙ انؾبد٘ ػشر ثًُبضجخ ٕٚو انًٛبِ 

 انؼبنًٙ 

9-2-1- 

9995 

كهٛخ انزرثٛخ نهؼهٕو –عبيؼخ دٚبنٗ 

ػرثٛخ  -يغ انًُظًخ االٔرٔ–االَطبَٛخ 

 الثؾبس انجٛئخ ٔانًٛبِ ٔانصؾرا  

 ثبؽش

2  
)انًٛبِ انغٕفٛخ :  –انًؤرًر انذٔنٙ انضبَٙ ػشر 

كهٛخ انزرثٛخ نهؼهٕو  -عؼم غٛر انًرئٙ يرئٛبً (

 االَطبَٛخ 

91-1-

9999 

كهٛخ انزرثٛخ نهؼهٕو –عبيؼخ دٚبنٗ 

 االَطبَٛخ 

نغُخ  –ػعٕا 

 رؾعٛرٚخ 

4  
انًؤرًر انصُبػٙ االٔل نهجؾٕس انصُبػٛخ 

 انزطجٛمٛخ 

7-59-

1- 

9999 

 ثبؽش ٔزارح انصُبػخ ٔانًؼبدٌ 

1  
 –رؾذ شؼبر  –انًؤرًر انضبَٙ نراثطخ اشَُٕب 

انؼهٕو االَطبَٛخ ثٍٛ انزراس ٔانًؼبصرح يُبرح 

 اثذاع ٔرغذد دائى 

97-97-

7- 

9999 

 ثبؽش  ارثٛم 

2  
َؾٕ  –انًؤرًر انؼهًٙ انذٔنٙ انراثغ ٔانخًطٍٛ 

 اضزرارٛغٛخ ٔغُٛخ الضزذايخ انؼًم  انزطٕػٙ 

99-5-

9999 

يؤضطخ انؼرالخ  –ارؾبد َمبثبد انؼًبل 

 ٔانضمبفخ 

نغُخ  –ػعٕا 

 رؾعٛرٚخ 
 

  :س فٙ يغبل انزخصصٕانجؾػُٕاَبد راثغ ػشر: 

 ربرٚخ انُشر انًغهذ/ انؼذد يؾم انُشر ػُٕاٌ انجؾش د

5  
 انٕالغ ثٍٛ دٚبنٗ يؾبفظخ فٙ انزراصٛخ انطٛبؽخ-5

  ٔانطًٕػ

نهجؾٕس  دٚبنٗ يغهخ

 االَطبَٛخ 
 9954 25انؼذد 

نهجؾٕس  دٚبنٗ يغهخدور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في   9

 االَطبَٛخ 
71 9957 



يناء نظم معلومات صناعية تساهم في 
المنافسة لتسويق المنتجات الصناعية )دراسة 

 في الشركة العامة للصناعات الميكانيكية (

2  

نظم المعلومات الصناعية اداة في تسويق 
المنتجات الصناعية )دراسة بين النظرية 

 والتطبيق (

نهجؾٕس  دٚبنٗ يغهخ

 االَطبَٛخ 
74 9999 

4  

استراتيجية ادارة المخاطر ودور المؤسسات 
الصناعية االنتاجية العراقية في الدعم 

 واالسناد . 

انًؤرًر انؼهًٙ انذٔنٙ 

كهٛخ انزرثٛخ نهؼهٕو –انؼبشر 

 االَطبَٛخ 

 9957 انراثغ

1  
 الجوفية المياه مصادر إلدارة المستدامة التنمية

 ديالى محافظة في

انًغهخ انذٔنٛخ نهزخطٛػ 

ٔانزٓٛئخ انؼًراَٛخ ٔانزًُٛخ 

 انًطزذايخ 

 -7انًغهذ 

 5انؼذد 
9995 

2  
 ظل في الصغيرة المشاريع في االطفال عمالة

 في محافظة ديالى  كورونا
 9999 9 ارشفخ انؼهى -يغهخ ُْذٚخ  

7  

 الصناعية المعلومات نظم دور)  كتاب 
 الصناعة تطوير في االتصاالت وتكنولوجيا

 (وتسويقها

دار غٛذا  نهُشر ٔانزٕزٚغ 

 ػًبٌ –
5 9999  

7  
التباين المكاني لمعامل تعبئة المياه في محافظة 

 9102بغداد لعام 
كهٛخ  –يغهخ ضر يٍ رأٖ 

 عبيؼخ ضبيرا   –انزرثٛخ 
75 9999 

7      

 خبيص ػشر: انًشبركخ فٙ انزؼهٛى انًطزًر:

 يكبٌ اَؼمبدْب ػُٕاٌ انًؾبظرح/انُذٔح/ٔرشخ انؼًم د
َٕع 

 انًشبركخ

 األير االدار٘ ثبنًشبركخ

 ربرٚخّ رلًّ عٓخ اإلصذار

5  
ٔرشخ ػًم /انؾساو االخعر نًذُٚخ ثؼمٕثخ  

 ثٍٛ انٕالغ ٔانطًٕػ 
 يؾبظر لطى انغغرافٛخ 

شؼجخ انزؼهٛى 

 انًطزًر 
1772 97-2-9995 

9  
َذٔح/ انًؾبفظخ ػهٗ انجٛئخ ٔاصرْب ػهٗ 

 انًغزًغ 

يركس انزؼهٛى 

 انًطزًر 
 يشبركخ 

–انزؼهٛى انًطزًر 

 انغبيؼخ 
59724 92-55-9999 

 يؾبظر  انغغرافٛخ  انؼُف االضر٘ فٙ انؼراق –َذٔح   2
شؼجخ انزؼهٛى 

 انًطزًر 
59999 

99 -59- 

9999 

4  
ؽمٕق انًرأح ثٍٛ انٕالغ  –ٔرشخ ػًم 

 ٔانطًٕػ 
 يؾبظر انغغرافٛخ 

شؼجخ انزؼهٛى 

 انًطزًر 
4977 7-1-9995 

1  
انزذخٍٛ ٔاصرِ ػهٗ انجٛئخ ٔصؾخ  –َذٔح 

 االَطبٌ 
 يؾبظر  انغغرافٛخ 

شؼجخ انزؼهٛى 

 انًطزًر 
5792 52-9-9995 

2  
انزجبٍٚ انًكبَٙ نًؼبيم رؼجئخ  –ٔرشخ ػًم 

 انًٛبِ فٙ يؾبفظخ ثغذاد 
 يؾبظر  انغغرافٛخ 

شؼجخ انزؼهٛى 

 انًطزًر 
9921 54-9-9999 

7  
انزؾهٛم انغغرافٙ نظبْرح رؼبغٙ  –َذٔح 

انًخذراد فٙ يؾبفظخ دٚبنٗ ٔرأصٛرارٓب 

 انصؾٛخ ٔاالعزًبػٛخ 

 يؾبظر  انغغرافٛخ 
شؼجخ انزؼهٛى 

 انًطزًر 
9929 54-9-9999 

7  
اصر انزهٕس انجٛئٙ انُبرظ ػٍ  –ؽهمخ دراضٛخ 

 انؾٕٛاَبد انُبفمخ ٔيخبغرْب ػهٗ انًغزًغ 
 يؾبظر  انغغرافٛخ 

شؼجخ انزؼهٛى 

 انًطزًر 
77 1-5-9999 

7  
انطبلبد انًكَُٕخ ثغطى االَطبٌ  –َذٔح 

ٔاصر انًكبٌ ٔانسيبٌ ػهٗ رؾرٚكٓب ٔغرق 

 االضزفبدح يُٓب 

 يؾبظر  انغغرافٛخ 
شؼجخ انزؼهٛى 

 انًطزًر 
4292 52-4-9999 

59  
انؼبداد  –َشبغ ػهًٙ يغ صؾخ دٚبنٗ 

 انخبغئخ فٙ ػالط االغفبل
 يؾبظر  انغغرافٛخ 

شؼجخ انزؼهٛى 

 انًطزًر 
4255 52-4-9999 

55  
انزٕغٍ انصُبػٙ فٙ  –ؽهمخ َمبشٛخ 

يؾبفظخ دٚبنٗ دراضخ يمبرَخ نمعبئٙ 

 ثهذرٔز -ثؼمٕثخ  

 يؾبظر  انغغرافٛخ 
شؼجخ انزؼهٛى 

 انًطزًر 
2799 94-2-9999 

59  
دٔر يطبًْخ انًرأح فٙ انُشبغبد  –َذٔح 

 انصُبػٛخ ٔاًْٛزٓب االلزصبدٚخ 
 يؾبظر  انغغرافٛخ 

شؼجخ انزؼهٛى 

 انًطزًر 
2997 59-2-9999 

52        



 

 فٙ انغبيؼخ ٔانكهٛخ : اإلدارٚخ ػعٕٚخ انهغبٌرئبضخ ٔ:  ػشر شدبض

  انًٕلغ ػُٕاٌ انهغُخ د
 عبيؼٙ/ أير

 إدار٘ 
 عٓخ االصذار ربرٚخّ رلًّ

 يغهص كهٛخ  9995-1-94 4471 اداري  ػعٕاً   نغُخ غٛبثبد انطهجخ   5

9  
نغُخ انزصُٛف انٕغُٙ ٔانزخطٛػ 

 االضزرارٛغٙ 
 يغهص كهٛخ  9995-1-94 4471 اداري  ػعٕا

2  
اشراف ررثٕ٘ ػهٗ غهجخ انًرؽهخ 

 انراثؼخ 
 يغهص كهٛخ  9995-1-94 4472 اداري  ػعٕا

4  
اشراف ػهٗ يشبرٚغ ثؾٕس رخرط 

 انًرؽهخ انراثؼخ 
 يغهص كهٛخ  9995-4-7 2227 اداري  ػعٕا

 انشؼجخ االدارٚخ  9995-7-25 7757 اداري ػعٕا  نغُخ ايزؾبَّٛ   1

2  
نغُخ انزؾعٛرٚخ فٙ انًؤرًر انؼهًٙ 

يؤضطخ  –انذٔنٙ انضبنش ٔانخًطٌٕ 

 انؼرالخ ٔانضمبفخ 

 9999-55-7 522 اداري  ػعٕا 
ارؾبد َمبثخ انًذرثٍٛ 

 انؼرة 

 انشؼجخ االدارٚخ  9957-2-51 4147 اداري  ػعٕا  نغُخ االشراف ػهٗ انطهجخ انًطجمٍٛ   7

 انشؼجخ االدارٚخ  9957-2-57 99/4719 اداري  ػعٕا  نغُخ يُبلشخ ثؾٕس انزخرط    7

 انشؼجخ االدارٚخ  9957-2-99 99/7779 اداري ػعٕا   ايزؾبَّٛنغُخ   7

 انشؼجخ االدارٚخ  9995 -1-99 1711 اداري  ػعٕا نغُخ ايزؾبَّٛ   59

 يغهص كهٛخ    اداري ػعٕا نغُخ ايزؾبَّٛ   55

 يغهص كهٛخ  9999-5-97 7997 اداري  ػعٕا  اشراف ػهٗ ثؾٕس رخرط انطهجخ   59

 يغهص كهٛخ  9999-1-55 1241 اداري ػعٕا  نغُخ يُبلشخ ثؾٕس رخرط   52

 59299 اداري ػعٕا  نغُخ ايزؾبَّٛ  54
91-55-

9995 
 يغهص كهٛخ 

 ػعٕا  نغُخ ارالف انٕصبئك ٔارالفٓب  51
-55-91 09391 اداري

9995 
 يغهص كهٛخ 

 ػعٕا  نغُخ غٛبثبد انطهجخ   52
-55-91 09391 اداري

9995 
 يغهص كهٛخ 

57  
نغُخ انزصُٛف انٕغُٙ ٔانخطػ 

 االضزرارٛغٛخ 
 ػعٕا 

-55-91 09391 اداري

9995 
 يغهص كهٛخ 

 ػعٕا  نغُخ ارشبد ٔرٕعّٛ ررثٕ٘   57
-55-91 09391 اداري

9995 
 يغهص كهٛخ 

 

 : كزت انشكر ، انغٕائس ٔ شٓبداد انزمذٚرػشر:  ثغضب

 انغٓخ انًبَؾخ د
كزبة 

 شكر/شٓبدح
 األضجبة انًٕعجخ ربرٚخّ رلى انكزبة

 9999 -59-92 7792 كزبة شكر   رئٛص انغبيؼخ  5
يشبركخ انزذرٚطٍٛٛ فٙ يغبل انزؼهٛى 

 االنكزرَٔٙ نهذراضبد انؼهٛب ٔاالٔنٛخ 

 999-2-7 1715 كزبة شكر   رئٛص انغبيؼخ  9
يشبركخ انزذرٚطٍٛٛ فٙ يغبل انزؼهٛى 

 االنكزرَٔٙ نهذراضبد انؼهٛب ٔاالٔنٛخ 

 االنزساو انٕظٛفٙ 9995-1-9 /و1711 كزبة شكر  رئٛص عبيؼخ   2

 9995-7-92 7717 كزبة شكر  انٕزٚر    4
يشبركخ انزذرٚطٍٛٛ فٙ يغبل انزؼهٛى 

 االنكزرَٔٙ نهذراضبد انؼهٛب ٔاالٔنٛخ 

 اَعجبغ يٕظفٍٛ انذٔنخ  9995-2-7 429/9 كزبة شكر  انٕزٚر   1

 9999-7-92 ،و9-797 رضًٍٛ عٕٓد انٕزٚر   2
يشبركخ انزذرٚطٍٛٛ فٙ يغبل انزؼهٛى 

 االنكزرَٔٙ نهذراضبد انؼهٛب ٔاالٔنٛخ 

 9999-1-2 997/ 1و ٔ كزبة شكر  انٕزٚر   7
يشبركخ انزذرٚطٍٛٛ فٙ يغبل انزؼهٛى 

 االنكزرَٔٙ نهذراضبد انؼهٛب ٔاالٔنٛخ 

 َشر يمبنخ ػهًٛخ  9995-4-7 2229 كزبة شكر  انؼًٛذ  7

 انًررجخ االٔنٗ  نمطى انغغرافٛخ فٙ انُشبغبد   9957-4-1 1721 كزبة شكر انؼًٛذ  7

59  
االيٍٛ انؼبو 

 نهًكزجخ انًركسٚخ 
 اْذا  كزبة  9995-5-55 99 كزبة شكر 

 انًطبًْخ فٙ االػًبل انزطٕػٛخ  9995-5-57 959 ٔضبو االثذاعارؾبد َمبثبد   55



 انًذرثٍٛ انؼرة 

59  
يطبػذ رئٛص 

 انغبيؼخ 
 9999-7-95 7772 كزبة شكر 

يشبركخ انزذرٚطٍٛٛ فٙ يغبل انزؼهٛى 

 االنكزرَٔٙ نهذراضبد انؼهٛب ٔاالٔنٛخ 

 ٕٚو انًرأح انؼبنًٙ  9999-2-7 2799 كزبة شكر  رئٛص انغبيؼخ   52

 رضًٍٛ عٕٓد  9999-2-29 757/ 9د كزبة شكر  ٔزٚر انزؼهٛى انؼبنٙ   54

 االنزساو انٕظٛفٙ  9999-9-57 9947 كزبة شكر  انطٛذ ػًٛذ انكهٛخ   51

 نغبٌ يؤرًر انًٛبِ  9999-2-2 2177 كزبة شكر  انطٛذ ػًٛذ انكهٛخ   52

 نغبٌ يؼرض ػهًٙ أل  9999-59-2 59755 كزبة شكر  انطٛذ ػًٛذ انكهٛخ   57

57       

 انضبيٍ ػشر : شٓبداد انشكر أ ؽعٕر 

 انغٓخ انًبَؾخ د
شكر أ  شٓبدح

  يشبركخ -ؽعٕر
 األضجبة انًٕعجخ ربرٚخّ ػُٕآَب

5.  

 

انزرثٛخ نهؼهٕو  كهٛخ

لطى –االَطبَٛخ 

 انغغرافٛخ 

 شٓبدح يشبركخ  
انًب  يٍ اعم 

 انزًُٛخ 
9-2- 9995 

يشبركخ فٙ انًؤرًر انذٔنٙ انزخصصٙ 

االفزراظٙ انؾبد٘ ػشر ثًُبضجخ ٕٚو انًٛبِ 

 انؼبنًٙ 

9.  

يركس اثؾبس 

االضزشؼبر ػٍ ثؼذ 

َظى انًؼهٕيبد 

ايؼخ  –انغغرافٛخ 

 انطهطبٌ لبثٕش 

 ؽعٕر

نرصذ االرض 

ٔركُٕنٕعٛب 

انًؼهٕيبد 

انغغرافٛخ 

 انًكبَٛخ  

 ؽعٕر انًُزذٖ انذٔنٙ 9995 -1 -92

2.  
يذٚر يغهخ ضر يٍ 

عبيؼخ  -راٖ

 ضبيرا 

شٓبدح شكر 

 ٔرمذٚر 
 رمٛٛى ثؾش فٙ يغهخ ػهًٛخ  9995-7-57 رمٛٛى ثؾٕس

4.  
رئٛص ارؾبد َمبثبد 

 انًذرثٍٛ انؼرة 
 دٔرح  شٓبدح 

دٔرح اخاللٛبد 

 يُٓخ انزؼهٛى 
 اعزٛبز دٔرح  54-5-9995

1.  
يذٚر يؤضطخ 

انؼرالخ ٔانضمبفخ 

 ٔانزًُٛخ 

 شٓبدح يشبركخ 

يجبدرح زراػخ 

-يهٌٕٛ شغرح

 عبيؼخ ثغذاد 

 انًطبًْخ انفؼبنخ فٙ انؼًم انزطٕػٙ  59-5-9995

2.  
يذٚر يؤضطخ 

انؼرالخ ٔانضمبفخ 

 ٔانزًُٛخ 

 شٓبدح يشبركخ 

يجبدرح زراػخ 

-يهٌٕٛ شغرح

انغبيؼخ 

 انزكُٕنٕعٛخ  

 انًطبًْخ انفؼبنخ فٙ انؼًم انزطٕػٙ  59-5-9995

7.  
كهٛخ انزرثٛخ نهجُبد 

 عبيؼخ االَجبر –

اير ادار٘ 

 ؽعٕٖ 

انؼاللخ ثٍٛ 

انغغرافٛخ 

 ٔانزخطٛػ 

 ؽعٕر َذٔح ػهًٛخ  9995 -2-9

7.  
عًؼٛخ انراضخ 

 انزمُٙ انؼهًٙ

–ربٚذ ؽعٕر 

 اير ادار٘ 

رمُٛبد ادارح 

انًهٕصبد 

انطهجٛخ 

ٔانًخهفبد 

انصُبػٛخ فٙ 

 9995انؼراق 

91-7-9995  

 759 -ػذد
 ؽعٕر َذٔح 

 شٓبدح يشبركخ  لطى انغغرافٛخ   .7
َذٔح دكزٕر 

 يصطفٗ انُغبر 
 ؽعٕر َذٔح  57-9-9995

 شٓبدح يشبركخ  لطى انغغرافٛخ   .59
رصًٛى خرائػ 

2D  
 ؽعٕر َذٔح  91-2-9995

 


