
 

 

 

 خـــــــــــــــؼهًٛانَٛوح ان

 رُيّٚ يغٛل ؽًٛل ُٕبع  : ثبنهغخ انؼوثٛخ ٔانهمت انوثبػٙاالٍى 

 tanzeeh mageed hameed ثبنهغخ االَكهٛيٚخ:انوثبػٙ االٍى 

 2/2/1973   ربهٚـ انًٛالك  :

 اَضٗ   انغٌُ:

  يزئعخ انؾبنخ االعزًبػٛخ :

 3  : ثُب ػلك األ

 يَهًخ انلٚبَخ :

 خانٕظٛفخ : رلهَٚٛ

 انْٓبكح : ككزٕهاِ

   اٍزبم انلهعخ انؼهًٛخ : 

 عغوافٛخ ثْوٚخ  انزقٖٔ انللٛك:                عغوافٛخ           :انؼبوانزقٖٔ 

 انغغوافٛخ لَى  –كهٛخ انزوثٛخ نهؼهٕو اإلََبَٛخ  –عبيؼخ كٚبنٗ  ػُٕاٌ انؼًم :

       انٓبرف انُمبل :

     انجوٚل االنكزؤَٙ :

  :الً : انًئْالد انؼهًٛخ ٔأ   

 انلهعخ انؼهًٛخ
 انغٓخ انًبَؾخ

 ربهٚـ انؾٖٕل ػهٛٓب
 انكهٛخ انغبيؼخ

 0991 كهٛخ انزوثٛخ اثٍ هّل ثغلاك انجكبنٕهًٕٚ

 2112/ 3/00 كهٛخ انزوثٛخ االًٕؼٙ كٚبنٗ انًبعَزٛو

 ػُٕاٌ انوٍبنخ
اصو انوٍى االَٙ نهًٖٕهاد فٙ رؾٖٛم انًؼهٕيبد انغغوافٛخ ٔاٍزجمبئٓب ٔرًُٛخ يٓبهح انوٍى نلٖ ٛبنجبد 

 انٖف االٔل انًزٍٕٜ

  02/2/2119 انزوثٛخ نهجُبد ثغلاك انلكزٕهاِ

 ػُٕاٌ األٛؤؽخ

رؾلٚش فوائٜ اٍزؼًبالد االهٗ 

 انؾٚوٚخ لٙ يلُٚخ ثؼمٕثخ
  

 
 

 

 :صبَٛبً :  انزلهط انٕظٛفٙ 

 يو انغبيؼٙ ثبنزولٛخاأل انٗ –انًلح يٍ  انغٓخ انٕظٛفخ  

 3/00/2112 2112-2113 عبيؼخ كٚبنٗ يلهً يَبػل  0

 21/6/2119 21102-2119 ديالى يلهً  2

 04/5/2103 21106 -2103 ديالى يَبػلأٍزبم   3

 أٍزبم  4

 كٚبنٗ

 

 

2102 02 /01  /2102 

 

 ٕٕهح ؽلٚضخ



  : )أيبكٍ انؼًم( صبنضبً : انزلهٌٚ انغبيؼٙ   

 انٗ -ح يٍ انًل انغبيؼخ انكهٛخ  د

 2120-2112 كٚبنٗ انزوثٛخ نهؼهٕو االََبَٛخ 0

 

 ٔانغبيؼخ:االكاهٚخ انزٙ رٕالْب فٙ انكهٛخ  ٔانًُبٕت ٓبوهاثؼبً : انً

 انٗ -انًلح يٍ  /انزكهٛفانًُٖت د

 2120-2112 رلهَٚٛخ  0
 

 فبيَبً : ػٕٚٚخ يُظًبد انًغزًغ انًلَٙ:

 ربهٚـ االَزَبة انٖفخ اٍى انًُظًخ د

0 - - - 
 

  فٙ انلهاٍخ األٔنّٛخ:ثزلهَٚٓب  انزلهَٚٙ وببً : انًموهاد انلهاٍٛخ انزٙ لٍٍبك

 انَُخ انلهاٍٛخ انًوؽهخ انمَى -انكهٛخ  -انغبيؼخ  اٍى انًبكح د

 2119-2114 االٔنٗ كٚبنٗ /انزوثٛخ /انغغوافٛخ ٔأٍزوانٛبافوٚمٛب   0

 2120-2101 = = انقوائٜ ٔاالٍزْؼبه ػٍ ثؼل   2

 2121-2109 انواثؼخ = عغوافٛخ انٍٕٛ انؼوثٙ  3

4  

 
 

 بً : انًموهاد انلهاٍٛخ انزٙ لبو انزلهَٚٙ ثزلهَٚٓب فٙ انلهاٍبد انؼهٛب: ثؼٍب

 انَُخ انلهاٍٛخ انًوؽهخ انمَى اٍى انًبكح د

 2120-21105 انًبعَزٛو انغغوافٛخ انقوائٜ َٔظى انًؼهٕيبد انغغوافٛخ  0

 2102-2106 انلكزٕهاِ = يْكالد ؽٚوٚخ  2

 2102-2102 = = يْكالد ٍكبَٛخ يؼبٕوح  3

 2109-2102 = = يْكالد انزهٕس انجٛئٙ  4

5  = = = 2109-2121 

6  = = = 2121-2120 

 2122-2120 انًبعَزٛو = انقوائٜ َٔظى انًؼهٕيبد انغغوافٛخ  2
 

 : انزلهَٚٙبً : ) االٛبهٚؼ ، انوٍبئم ( انزٙ أّوف ػهٛٓب صبيُ

 ربهٚـ االَغبى انمَى هٍبنخ/ أٛؤؽخ  ػُٕاٌ األٛؤؽخ أٔ انوٍبنخ د

 2/9/2105 انغغوافٛخ هٍبنخ انًلٌ عغوافٛخ فٙ كهاٍخ ثٓوى يلُٚخ  0

 09/9/2109 انغغوافٛخ هٍبنخ كٚبنٗ يؾبفظخ/  كُؼبٌ َبؽٛخ فٙ االثزلائٙ انزؼهٛى نقليبد يكبَٙ رؾهٛم  2

 22/01/2102 انغغوافٛخ هٍبنخ ثؼمٕثخ يلُٚخ فٙ انيهاػٛخ ٔاالهاٙٙ انجَبرٍٛ فٙ انؼًواَٙ انيؽف اصو  3

 29/01/2109 الجغرافية اٛؤؽخ كٚبنٗ يؾبفظخ فٙ انجْوٚخ انزًُٛخ نًئّواد انًكبَٙ انزجبٍٚ  4

5  
 عغوافٛخ فٙ كهاٍخ) كٚبنٗ يؾبفظخ فٙ انؾٚوٚخ انًوا ح فٖبئٔ

 (انَكبٌ
 اٛؤؽخ

 الجغرافية
5/0/2121 

 09/2/2121 الجغرافية هٍبنخ كٚبنٗ يؾبفظخ فٙ انوئَٛٛخ انطوق ػهٗ انُمم نؾٕاكس انًكبَٙ انزجبٍٚ  6

2  
 ثؼمٕثخ لٚبئٙ ثٍٛ يمبهَخ كهاٍخ انمبٕواد نئاط انًكبَٙ انزجبٍٚ

 ٔثهلهٔى
 هٍبنخ

 الجغرافية
3/5/2120 

 2/9/2120 الجغرافية هٍبنخ كٚبنٗ يؾبفظخ فٙ انضل٘ ٍوٛبٌ ألٕبثبد انًكبَٙ انزجبٍٚ  2

9  
 لٚب  يوكي فٙ انيهاػٛخ االهاٙٙ ػهٗ انؼًواَٙ انزٍٕغ ارغبْبد

 انًملاكٚخ
 اٛؤؽخ

 الجغرافية
2/9/2120 

01  
رغٛو انغطب  االهٙٙ ٔاٍزؼًبالد االهٗ فٙ َبؽٛخ اثٕ ٕٛلا ثؤٍزقلاو 

 انًئّواد انطٛفٛخ
 

 
 

 ط

  :نوٍبئم ٔاألٛبهٚؼ انغبيؼٛخايُبلْبد االّزوان فٙ بً: ربٍؼ



 هٍبنخ / أٛؤؽخ انٖفخ ػُٕاٌ األٛؤؽخ أٔ انوٍبنخ د
 -انكهٛخ  -انغبيؼخ 

 انمَى
 انًُبلْخ ربهٚـ

 هٍبنخ يُبلِ فٙ انغغوافٛخ انطجٛخ  رًضٛم انقوائٜ انولًٛخ  0

عبيؼخ ثغلاك / كهٛخ 

االكاة / لَى انغغوافٛخ 

 َٔظى انًؼهٕيبد

02 /01 /

2102 

2  
انؼٕايم انًكبَٛخ انًئصوح فٙ رٍٕٛٛ انُٖبػبد 

 انكًٛٛبٔٚخ فٙ لٚب  ثٛغٙ ٍٔجم رطٕٚوْب
 هٍبنخ يُبلِ

عبيؼخ كٚبنٗ / كهٛخ 

 انزوثٛخ نهؼهٕو االََبَٛخ

29 /02 /

2103 

3  
انزؾهٛم انقوائطٙ نهقليبد انزؼهًٛٛخ فٙ َبؽٛخ 

 انًؤيٌٕ
 هٍبنخ يُبلِ

 كهٛخ/  ثغلاك عبيؼخ

 انغغوافٛخ لَى/  االكاة

 انًؼهٕيبد َٔظى

24 /6 /2104 

4  

 اكاهرٓب انؼظٛى َٓو ؽٕٗ فٙ انًبئٛخ انًٕاهك

 رًُٛزٓب ٍٔجم

 

 

 اٛؤؽخ يُبلِ

 كهٛخ/  كٚبنٗ عبيؼخ

 االََبَٛخ نهؼهٕو انزوثٛخ

 انغغوافٛخ لَى/ 

9  /00 /

2104 

5  
انٕظٛفخ انزغبهٚخ نًلُٚخ ثؼمٕثخ  ٔيغبالد 

 رؤصٛوْب انزغبه٘ فٙ يؾبفظخ كٚبنٗ
 اٛؤؽخ يُبلِ

 كهٛخ/  كٚبنٗ عبيؼخ

 االََبَٛخ نهؼهٕو انزوثٛخ

 انغغوافٛخ لَى/ 

22 /9  /

2104 

6  
االٍزضًبه االيضم اٍزقلاو انزمُٛبد انؾلٚضخ فٙ 

نهًٕاهك انًبئٛخ انَطؾٛخ ٔاصوْب ػهٗ ىٚبكح 

 انًَبؽبد انًيهٔػخ فٙ يؾبفظخ كٚبنٗ

 اٛؤؽخ يُبلِ

 كهٛخ/  كٚبنٗ عبيؼخ

 االََبَٛخ نهؼهٕو انزوثٛخ

 انغغوافٛخ لَى/ 

05 /02  /

2104 

2  
رؤصٛو انؼْٕائٛبد فٙ انٕظٛفخ انَكُٛخ نٕؽلح 

 ثهلٚخ ثغلاك انغلٚلح
 هٍبنخ يُبلِ

 كهٛخ/  ثغلاك عبيؼخ

 لَى/ انزوثٛخ نهجُبد

  انغغوافٛخ

0 /2 /2105 

 هٍبنخ يْوفب يلُٚخ ثٓوى كهاٍخ فٙ عغوافٛخ انًلٌ  2

 كهٛخ/  كٚبنٗ عبيؼخ

 االََبَٛخ نهؼهٕو انزوثٛخ

 انغغوافٛخ لَى/ 

2  /9 /2105 

9  
ّجكخ انطوق انًؼجلح فٙ يؾبفظخ كٚبنٗ 

كهاٍخ فٙ  –ٔرؤصٛوْب ػهٗ انُْبٛ انيهاػٙ 

 عغوافٛخ انُمم

 اٛؤؽخ يُبلِ

 كهٛخ/  كٚبنٗ عبيؼخ

 االََبَٛخ نهؼهٕو انزوثٛخ

 انغغوافٛخ لَى/ 

9  /02  /

2105 

 اٛؤؽخ يُبلِ كنٛم انزًُٛخ انُٖبػٛخ فٙ انٍٕٛ انؼوثٙ  01

 كهٛخ/  كٚبنٗ عبيؼخ

 االََبَٛخ نهؼهٕو انزوثٛخ

 انغغوافٛخ لَى/ 

02  /01 /

2105 

00  
انزؾهٛم انًكبَٙ نُٖبػخ ٛؾٍ انؾجٕة فٙ 

 كهاٍخ يمبهَخ –يؾبفظزٙ كٚبنٗ ٔٔاٍٜ 
 اٛؤؽخ يُبلِ

 كهٛخ/  كٚبنٗ عبيؼخ

 االََبَٛخ نهؼهٕو انزوثٛخ

 انغغوافٛخ لَى/ 

25 /01 /

2106 

02  
رؾهٛم يكبَٙ نقليبد انزؼهٛى االثزلائٙ فٙ 

 َبؽٛخ كُؼبٌ / يؾبفظخ كٚبنٗ
 هٍبنخ يْوفب

 كهٛخ/  كٚبنٗ عبيؼخ

 االََبَٛخ نهؼهٕو انزوثٛخ

 انغغوافٛخ لَى/ 

09  /9 /

2106 

03  
انزؾهٛم انًكبَٙ نهقليبد انزؼهًٛٛخ نغبيؼخ 

 كٚبنٗ
 هٍبنخ يُبلِ

 كهٛخ/  كٚبنٗ عبيؼخ

 االََبَٛخ نهؼهٕو انزوثٛخ

 انغغوافٛخ لَى/ 

22 /9 /2106 

04  
انزؾهٛم انًكبَٙ الٍزؼًبالد االهٗ انلُٚٛخ فٙ 

 يلٌ يؾبفظخ يَٛبٌ
 اٛؤؽخ يُبلِ

 كهٛخ/  ثغلاك عبيؼخ

 انغغوافٛخ لَى/  االكاة

 انًؼهٕيبد َٔظى

21  /9  /

2106 

 هٍبنخ يُبلِ فليبد انجُٗ انزؾزٛخ فٙ ٔؽلح ثهلٚخ انغلٚو  05

 كهٛخ/  ثغلاك عبيؼخ

 لَى/ نهجُبد انزوثٛخ

 انغغوافٛخ

30 /5 /2106 

06  
كٔه َظى انًؼهٕيبد انُٖبػٛخ ٔركُٕنٕعٛب 

االرٖبالد فٙ رطٕٚو انُٖبػخ ٔرَٕٚمٓب فٙ 

 انؼواق 

 اٛؤؽخ يُبلِ

 كهٛخ/  كٚبنٗ عبيؼخ

 االََبَٛخ نهؼهٕو انزوثٛخ

 انغغوافٛخ لَى/ 

5  /4  /2102 

02  
َظى انؾٛبىح انيهاػٛخ ٔرؤصٛوْب فٙ اٍزؼًبالد 

 االهٗ انيهاػٛخ فٙ يؾبفظخ كٚبنٗ
 اٛؤؽخ يُبلِ

 كهٛخ/  كٚبنٗ عبيؼخ

 االََبَٛخ نهؼهٕو انزوثٛخ

 انغغوافٛخ لَى/ 

01  /9  /

2102 

02  
ٍل انُٓٚخ االصٕٛثٙ ٔاصوِ فٙ االيٍ انًبئٙ 

 فٙ يٖو ٔانَٕكاٌ
 اٛؤؽخ يُبلِ

 كهٛخ/  كٚبنٗ عبيؼخ

 االََبَٛخ نهؼهٕو انزوثٛخ

02  /9 /

2102 



 انغغوافٛخ لَى/ 

09  
انُمم فٙ لٚب  رًٖٛى انقوائٜ انولًٛخ نطوق 

 انكوؿ
 هٍبنخ يُبلِ

 كهٛخ/  ثغلاك عبيؼخ

 انغغوافٛخ لَى/  االكاة

 انًؼهٕيبد َٔظى

22/02/2102 

21  
االََبٌ ػبيم عًٕٛهفٕنٕعٙ فٙ َٓو كٚبنٗ 

ثٍٛ ٍل٘ كهثُلفبٌ ٔؽًوٍٚ كهاٍخ فٙ 

 انغًٕٛهفٕنٕعٛب انزطجٛمٛخ 

 اٛؤؽخ يُبلِ

 كهٛخ/  كٚبنٗ عبيؼخ

 االََبَٛخ نهؼهٕو انزوثٛخ

 انغغوافٛخ لَى/ 

31 /2/2102 

20  
ٔالغ فليزٙ انًب  انٖبفٙ فٙ يلُٚخ فبَمٍٛ 

 ٔيَزمجهٓب
 هٍبنخ هئَٛب

 كهٛخ/  كٚبنٗ عبيؼخ

 االََبَٛخ نهؼهٕو انزوثٛخ

 انغغوافٛخ لَى/ 

06  /2/2102 

22  
اصو انيؽف انؼًواَٙ فٙ انجَبرٍٛ ٔاالهاٙٙ 

 انيهاػٛخ فٙ يلُٚخ ثؼمٕثخ
 هٍبنخ يْوفب

 كهٛخ/  كٚبنٗ عبيؼخ

 االََبَٛخ نهؼهٕو انزوثٛخ

 انغغوافٛخ لَى/ 

22/01/2102 

23  
رٕىٚغ ٔاٍزٓالن انطبلخ انكٓوثبئٛخ فٙ 

 يؾبفظخ كٚبنٗ
 اٛؤؽخ يُبلِ

 كهٛخ/  كٚبنٗ عبيؼخ

 االََبَٛخ نهؼهٕو انزوثٛخ

 انغغوافٛخ لَى/ 

22/0/2109 

24  
ًَنعخ ػًهٛبد انًجبنغخ ٔاالىاؽخ ثٍٛ انقوائٜ 

ٔانًوئٛبد انفٚبئٛخ نًُبٛك  انطجٕغوافٛخ

 يقزبهح يٍ انؼواق

 اٛؤؽخ يُبلِ

 كهٛخ/  ركوٚذ عبيؼخ

 االََبَٛخ نهؼهٕو انزوثٛخ

 انغغوافٛخ لَى/ 

09 /2/2109 

 اٛؤؽخ يُبلِ رغٛواٍزؼًبالد االهٗ فٙ ثهلٚخ انغلٚو  25

 كهٛخ/  ثغلاك عبيؼخ

 لَى/  نهجُبد انزوثٛخ

 انغغوافٛخ

26/3/2109 

26  
انقوائطٙ الٍزؼًبالد االهاٙٙ انزًضٛم 

 انيهاػٛخ فٙ لٚب  انؼيٚيٚخ
 هٍبنخ يُبلِ

انغبيؼخ انًَزُٖوٚخ/ 

كهٛخ انزوثٛخ االٍبٍٛخ / 

 لَى انغغوافٛخ

20 /2/2109 

22  
انًؼبنغخ انكبهرٕكوافٛخ انولًٛخ نقوائٜ 

 اٍزؼًبالد ثبٍزؼًبل انًُطك انًٚجت 
 اٛؤؽخ يُبلِ

 كهٛخ/  االَجبه عبيؼخ

 االََبَٛخ نهؼهٕو انزوثٛخ

 انغغوافٛخ لَى/ 

00 /4/2109 

22  
كفب ح يْبهٚغ انو٘ ٔانجيل ٔاَؼكبٍبرٓب ػهٗ 

 روثخ يؾبفظخ كٚبنٗ ثبٍزقلاو انزمُٛبد انؾلٚضخ
 اٛؤؽخ يُبلِ

 كهٛخ/  كٚبنٗ عبيؼخ

 االََبَٛخ نهؼهٕو انزوثٛخ

 انغغوافٛخ لَى/ 

4 /9  /2109 

29  
انجْوٚخ فٙ انزجبٍٚ انًكبَٙ نًئّواد انزًُٛخ 

 يؾبفظخ كٚبنٗ
 اٛؤؽخ يْوفب

 كهٛخ/  كٚبنٗ عبيؼخ

 االََبَٛخ نهؼهٕو انزوثٛخ

 انغغوافٛخ لَى/ 

29/01/2109 

31       

30  
انزؾهٛم انولًٙ نهقوائٜ انطجٕغوافٛخ نًلُٚخ 

 ركوٚذ ثبٍزقلاو َظى انًؼهٕيبد انغغوافٛخ
 هٍبنخ يُبلِ

 كهٛخ/  ركوٚذ عبيؼخ

 االََبَٛخ نهؼهٕو انزوثٛخ

 انغغوافٛخ لَى/ 

02 /00 /

2109 

32  
انزؾهٛم انًكبَٙ نهيؽف انؼًواَٙ ػهٗ 

االهاٙٙ انيهاػٛخ فٙ لٚب  انزبعٙ نهًلح يٍ 

0992-2102 

 اٛؤؽخ يُبلِ

 كهٛخ/  ثغلاك عبيؼخ

 انغغوافٛخ لَى/  االكاة

 َٔظى انًؼهٕيبد

05/02/2109 

33  
فٖبئٔ انًوا ح انؾٚوٚخ فٙ يؾبفظخ كٚبنٗ 

 انَكبٌ()كهاٍخ فٙ عغوافٛخ 
 اٛؤؽخ يْوفب

 كهٛخ/  كٚبنٗ عبيؼخ

 االََبَٛخ نهؼهٕو انزوثٛخ

 انغغوافٛخ لَى/ 

5/0/2121 

34  
انًؼبنغخ انولًٛخ ألػلاك انقوائٜ 

انطٕثٕغوافٛخ يزؼلكح انًمبٌٚٛ نًؾبفظخ ثغلاك 

 ثبٍزقلاو رمُٛخ َظى انًؼهٕيبد انغغوافٛخ

 هٍبنخ يُبلِ

انغبيؼخ انؼوالٛخ / كهٛخ 

 انغغوافٛخاالكاة / لَى 

 َٔظى انًؼهٕيبد

20/0/2121 

35  
االكاهن انجٖو٘ نقوٚطخ رٕىٚغ ٍكبٌ الهٛى 

 2102-0992اػبنٙ انفواد نًلح يٍ 
 هٍبنخ يُبلِ

 كهٛخ/  االَجبهعبيؼخ

 االََبَٛخ نهؼهٕو انزوثٛخ

 انغغوافٛخ لَى/ 

06/0/2121 

36  
انزجبٍٚ انًكبَٙ نهكضبفخ انَكبَٛخ فٙ يلُٚخ ثُٙ 

 عغوافٛخ انًلٌٍؼل كهاٍخ فٙ 
 هٍبنخ يُبلِ

 كهٛخ/  كٚبنٗ عبيؼخ

 االََبَٛخ نهؼهٕو انزوثٛخ

 انغغوافٛخ لَى/ 

5 /2/2121 

32  
انًُنعخ انولًٛخ نُطبلبد اثواط االرٖبالد 

 انقهٕٚخ فٙ يؾبفظخ كٚبنٗ
 اٛؤؽخ يُبلِ

 كهٛخ/  ركوٚذ عبيؼخ

 االََبَٛخ نهؼهٕو انزوثٛخ

02  /3 

/2121 



 انغغوافٛخ لَى/ 

32  
انزجبٍٚ انًكبَٙ نؾٕاكس انُمم ػهٗ انطوق 

 انوئَٛٛخ فٙ يؾبفظخ كٚبنٗ
 هٍبنخ يْوفب

 كهٛخ/  كٚبنٗ عبيؼخ

 االََبَٛخ نهؼهٕو انزوثٛخ

 انغغوافٛخ لَى/ 

09/2/2121 

39  
يْكالد االٍمبٛ نقوٚطخ انؼواق 

 انٓٛلهٔيُبفٛخ فٙ َظى انًؼهٕيبد انغغوافٛخ
 اٛؤؽخ يُبلِ

 كهٛخ/  ٔاٍٜ عبيؼخ

 االََبَٛخ نهؼهٕو انزوثٛخ

 انغغوافٛخ لَى/ 

00/3/2121 

41  
( فٙ يؾبفظخ 5انًُنهٚخ هلى )–ٛوٚك ثغلاك 

 كٚبنٗ 
 اٛؤؽخ يُبلِ

 كهٛخ/  كٚبنٗ عبيؼخ

 االََبَٛخ نهؼهٕو انزوثٛخ

 انغغوافٛخ لَى/ 

25/01/2121 

40  
يْكالد رًضٛم ّجكبد االٔكٚخ يٍ ًَبمط 

STRM ثباٍزقلاو َظى انًؼهٕيبد انغغوافٛخ 
 هٍبنخ يُبلِ

 كهٛخ/  انًٕٕم عبيؼخ

 االََبَٛخ نهؼهٕو انزوثٛخ

 انغغوافٛخ لَى/ 

4/00/2121 

42  
انزجبٍٚ انًكبَٙ ألٕبثبد ٍوٛبٌ انضل٘ فٙ 

 يؾبفظخ كٚبنٗ
 هٍبنخ يْوفب

 كهٛخ/  كٚبنٗ عبيؼخ

 االََبَٛخ نهؼهٕو انزوثٛخ

 انغغوافٛخ لَى/ 

2/9/2120 

43  
ارغبْبد انزٍٕغ انؼًواَٙ ػهٗ االهاٙٙ 

 لٚب  انًملاكٚخانيهاػٛخ فٙ يوكي 
 اٛؤؽخ يْوفب

 كهٛخ/  كٚبنٗ عبيؼخ

 االََبَٛخ نهؼهٕو انزوثٛخ

 انغغوافٛخ لَى/ 

2/9/2120 

44  
ثُب  ًَبمط فوائطٛخ هلًٛخ نًؾبكبح انزهٕس 

 انجٖو٘ فٙ يلُٚخ انويبك٘  
 هٍبنخ يُبلِ

 كهٛخ/  االَجبه عبيؼخ

 االََبَٛخ نهؼهٕو انزوثٛخ

 انغغوافٛخ لَى/ 

2/2/2120 

45  

رؾهٛم انَالٍم انييُٛخ نزُٖٛف اٍزقلايبد 

االهٗ ٔانغطب  االهٙٙ ثبٍزقلاو رمبَبد 

انزؾٌَ انُبئٙ َٔظى انًؼهٕيبد انغغوافٛخ 

 فٙ يؾبفظخ كْٕن

 اٛؤؽخ يُبلِ

 كهٛخ/  انًٕٕم عبيؼخ

/ لَى ػهٕو انيهاػخ 

 انغبثبد

29/2/2120 

 هٍبنخ يُبلِ كفب ح هٚبٗ االٛفبل فٙ يؾبفظخ كٚبنٗ  46

 كهٛخ/  كٚبنٗ عبيؼخ

 االََبَٛخ نهؼهٕو انزوثٛخ

 انغغوافٛخ لَى/ 

02/2/2120 

42  
عغوافٛخ انزؼهٛى االػلاك٘ االكبكًٚٙ فٙ 

 يؾبفظخ كٚبنٗ
 هٍبنخ يُبلِ

 كهٛخ/  كٚبنٗ عبيؼخ

 االََبَٛخ نهؼهٕو انزوثٛخ

 انغغوافٛخ لَى/ 

24/2/2120 

42  

رؾهٛم انًمٕيبد ٔااليكبَٛبد 

انٓٛلهٔعٕٛيٕهفٛخ نًؾبفظخ كٚبنٗ ثبٍزقلاو 

يؼطٛبد انزؾٌَ انُبئٙ َٔظى انًؼهٕيبد 

 انغغوافٛخ

 

 

 اٛؤؽخ يُبلِ

 كهٛخ/  كٚبنٗ عبيؼخ

 االََبَٛخ نهؼهٕو انزوثٛخ

 انغغوافٛخ لَى/ 

2/6/2120 

49  
انزجبٍٚ انًكبَٙ نئاط انمبٕواد كهاٍخ 

 ثؼمٕثخ ٔثهلهٔىيمبهَخ ثٍٛ لٚبئٙ 
 هٍبنخ يْوفب

 كهٛخ/  كٚبنٗ عبيؼخ

 االََبَٛخ نهؼهٕو انزوثٛخ

 انغغوافٛخ لَى/ 

3/5/2120 

51  
ركبيم َظى انًؼهٕيبد انغغوافٛخ ٔاالٍزْؼبه 

ػٍ ثؼل فٙ انًُنعخ انقوائطٛخ الٍزؼًبالد 

 االهٗ لٚب  ٍٓم اهثٛم إًَمعب

 اٛؤؽخ يُبلِ

 كهٛخ/  انًٕٕم عبيؼخ

 االََبَٛخ نهؼهٕو انزوثٛخ

 انغغوافٛخ لَى/ 

3/2/2120 

50  
َبؽٛخ انَل انؼظٛى كهاٍخ فٙ انغغوافٛخ 

 االلهًٛٛخ
 هٍبنخ يُبلِ

عبيؼخ كٚبنٗ /كهٛخ 

 انزوثٛخ نهؼهٕو االََبَٛخ
04/9/2120 

 

 

 

 اً: انزمٕٚى انؼهًٙ نهوٍبئم ٔاألٛبهٚؼ انغبيؼٛخ: ػبّو

 انزبهٚـ انمَى -انكهٛخ  -انغبيؼخ  انلهاٍخ  انوٍبنخ/األٛؤؽخػُٕاٌ  د

 2102 نهجُبد انزوثٛخ كهٛخ/  ثغلاك عبيؼخ ككزٕهاِ انزٕىٚغ انغغوافٙ نْجكبد انٓبرف انُمبل فٙ انؼواق  0

 ككزٕهاِ انًُنعخ انكبهرٕكوافٛخ نؼُبٕو انًُبؿ فٙ يؾبفظخ اهثٛم  2
ٔىاهح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجؾش انؼهًٙ / 

 عٓبى االّواف ٔانزمٕٚى انؼهًٙ
2109 

3  
فوائٜ انٓوو انَكبَٙ انًوكت انفؼبل نَكبٌ ًَنعخ 

 يؾبفظخ ٕالػ انلٍٚ ٔيْكالرٓب
 ككزٕهاِ

عبيؼخ ركوٚذ / كهٛخ انزوثٛخ نهؼهٕو 

 االََبَٛخ
2109 



 يبعَزٛو كفب ح انزٕىٚغ انًكبَٙ نهًلاهً انضبَٕٚخ نًلُٚخ انًٕٕم  4
عبيؼخ انًٕٕم / كهٛخ انزوثٛخ نهؼهٕو 

 االََبَٛخ
2121 

5  
 يلُٚخ فٙ االَزوَٛذ ّجكبد كفب ح فوائٜ ٔرؾهٛم ًَنعخ

 كوكٕن
 يبعَزٛو

عبيؼخ ركوٚذ / كهٛخ انزوثٛخ نهؼهٕو 

 االََبَٛخ
2121 

 2120 انغبيؼخانًَزُٖوٚخ / كهٛخ انزوثٛخ  ككزٕهاِ كٚبنٗ يؾبفظخ ٍكبٌ نقوائٜ انولًٙ انزويٛي  6

2  
رؾهٛم فوائٜ رقطٜٛ ٔرًُٛخ ٔالغ انجكبنٕهًٕٚ 

 انؼواقٔانلهاٍبد انؼهٛب فٙ 
 2120 عبيؼخ ثغلاك / كهٛخ االكاة ككزٕهاِ

 2120 انغبيؼخ انؼوالٛخ /كهٛخ االكاة يبعَزٛو انزغبٔىاد ػهٗ اٍزؼًبالد األهٗ فٙ ؽٙ انغيانٛخ  2

9  
رؾلٚش انقوٚطخ انطجٕغوافٛخ يٍ ُٚبد األلًبه 

 االٕطُبػٛخ نًُطمخ االػظًٛخ
 2122 انغبيؼخ انؼوالٛخ يبعَزٛو

 

 : انزمٕٚى انؼهًٙ نهجؾٕس األكبكًٚٛخ: ؽبك٘ ػْو

 انزبهٚـ  )اٍى انًغهخ/انلٔهٚخ(خٓانغ ػُٕاٌ انجؾش د

0  
اٍزقلاو َظى انًؼهٕيبد انغغوافٛخ فٙ اَزبط انقوائٜ انولًٛخ نًالئًخ أهاٙٙ 

 ّولٙ انَؼلٚخ نيهاػخ يؾٖٕل انؾُطخ
 2103 يغهخ كٚبنٗ نهؼهٕو انيهاػٛخ

2  
فٙ رؾلٚل ارغبْبد انزٕىٚغ انغغوافٙ  GISرطجٛك َظبو انًؼهٕيبد انغغوافٙ 

 2100 -0922نًُٕ انَكبٌ فٙ يلُٚخ ثؼمٕثخ 
 2103 نهجؾٕس االََبَٛخ كٚبنٗ يغهخ

3  
انجٛئخ  نزؼوٚخ انزوة انٖؾوأٚخ انٕالؼخ عُٕة ثؾٛوح انمبكٍٛخ انؾَبٍٛخ

 ثبٍزقلاو َظى انًؼهٕيبد انغغوافٛخ

 

 2104 انيهاػٛخ نهؼهٕو كٚبنٗ يغهخ

4  
انًٕلغ انفٛئغوافٙ ػهٗ رلْٕه ثؼ٘ روة انَٓم انوٍٕثٙ انؼوالٙ رؤصٛو 

 ثبٍزقلاو َظى انًؼهٕيبد انغغوافٙ
 2104 انيهاػٛخ نهؼهٕو كٚبنٗ يغهخ

 2104 االََبَٛخ نهجؾٕس كٚبنٗ يغهخ انزقطٜٛ اإللهًٛٙ ٔانزًُٛخ انوٚفٛخ فٙ هٚف لٚب  فبَمٍٛ  5

 2104 االََبَٛخ نهجؾٕس كٚبنٗ يغهخ انزؾهٛم انًكبَٙ نقٖبئٔ روة َبؽٛخ انًُٖٕهٚخ  6

2  
انًؾلكاد انطجٛؼٛخ ٔاصوْب فٙ اإلَزبط انيهاػٙ ٔانزًُٛخ انًَزلايخ فٙ 

 يؾبفظخ كٚبنٗ
 2104 االََبَٛخ نهجؾٕس كٚبنٗ يغهخ

2  
رُٖٛف انغطب  انُجبرٙ ٔيُبٛك ؽوائك انغبثبد فٙ يُطمخ ارؤُ ثبٍزقلاو 

 G. I .Sَٔظى انًؼهٕيبد انغغوافٛخ  R.Sرمُبد انزؾٌَ انُبئٙ 
 2104 انيهاػٛخ نهؼهٕو كٚبنٗ يغهخ

9  
انزجبٍٚ انًكبَٙ نًُٜ انضؤح انؾٕٛاَٛخ فٙ َبؽٛخ كُؼبٌ ٍٔجم رًُٛزٓب نَُخ 

2104 
 2015 االََبَٛخ نهجؾٕس كٚبنٗ يغهخ

 2105 االََبَٛخ نهجؾٕس كٚبنٗ يغهخ إُٔبف ّجكخ ّٕاهع يلُٚخ انقبنٔ  01

00  
انًكبَٙ نزٛبهاد انٓغوح انلافهٛخ ٔارغبْبرٓب فٙ يؾبفظخ كٚبنٗ نهًلح انزجبٍٚ 

(0922-2100) 

 االََبَٛخ نهجؾٕس كٚبنٗ يغهخ
2105 

 2105 االََبَٛخ نهجؾٕس كٚبنٗ يغهخ انزؾهٛم انغغوافٙ نهقليبد انجٛطوٚخ فٙ يؾبفظخ كٚبنٗ  02

 2105 االََبَٛخ نهجؾٕس كٚبنٗ يغهخ انزطٕهاد انًفبًْٛٛخ نهًغبل انؾٕٛ٘ نلٔنخ انؼواق  03

 2105 االََبَٛخ نهجؾٕس كٚبنٗ يغهخ انًُبؿ ٔػُبٕوِ فٙ رٕىٚغ انُجبد انطجٛؼٙ فٙ يؾبفظخ كٚبنٗ أصو  04

05  
كٔه ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد ٔاالرٖبالد فٙ ثُب  َظى يؼهٕيبد ُٕبػٛخ رَبْى 

 فٙ انًُبفَخ نزَٕٚك انًُزغبد انُٖبػٛخ 

 االََبَٛخ نهجؾٕس كٚبنٗ يغهخ
2106 

06  
 أصو ػُبٕو انًُبؿ فٙ روثٛخ األغُبو

 فٙ يؾبفظخ كٚبنٗ 

 االََبَٛخ نهجؾٕس كٚبنٗ يغهخ
2106 

02  
انزؾهٛم انًكبَٙ الًَبٛ رٕىٚغ ٔكبالد انًٕاك انغنائٛخ ٔانطؾٍٛ فٙ يلُٚخ 

 ثؼمٕثخ

 االََبَٛخ نهجؾٕس كٚبنٗ يغهخ
2106 

02  
ثمب  ػهٗ ركواه ٔيلح  ( NAO)   رؤصٛو ظبْوح مثنثخ ًّبنٙ األٛهَٙ

 انًُقفٚبد انًزٍٕطٛخ انًئصوح ػهٗ انؼواق

 االََبَٛخ نهجؾٕس كٚبنٗ يغهخ
2106 

 2106 االََبَٛخ نهجؾٕس كٚبنٗ يغهخ اٍزؼًبالد األهٗ انيهاػٛخ نهضؤح انؾٕٛاَٛخ فٙ هٚف يوكي لٚب  انًملاكٚخ   09

21  
كفب ح يغوٖ َٓو كعهخ فٙ انزٖوٚف االٍزضُبئٙ ثٍٛ لوٚزٙ انلٔعًخ 

 لٚب  انقبنٔٔانَُلٚخ فٙ 

 االََبَٛخ نهجؾٕس كٚبنٗ يغهخ
2106 

 2106 االََبَٛخ نهجؾٕس كٚبنٗ يغهخ رؾهٛم فوائطٙ نأللبنٛى انزؼهًٛٛخ نغبيؼخ كٚبنٗ  20

 2106 االََبَٛخ نهجؾٕس كٚبنٗ يغهخ انزؾهٛم انقوائطٙ نزٕىٚغ أثواط انٕٓارف انُمبنخ فٙ يلُٚخ ثؼمٕثخ  22

 2106 االََبَٛخ نهجؾٕس كٚبنٗ يغهخ لٚب  انًملاكٚخ ٔرؤصٛوارٓب انجٛئٛخيْكهخ انُفبٚبد انٖهجخ فٙ يوكي   23

 2102 يغهخ إَُّب نهلهاٍبد االََبَٛخ انزًُٛخ انًكبَٛخ نهمطبع انُٖبػٙ فٙ يؾبفظخ كٚبنٗ  24

25  
انقٖبئٔ انغًٕٛهفٕنٕعٛخ نزم يغهٛجخ فٙ لوٚخ انٓبًّٛخ ٔاصوْب فٙ 

 انيهاػخ

 2102 يغهخ إَُّب نهلهاٍبد االََبَٛخ



26  
رؾهٛم عغوافٙ نٕالغ انضؤح انؾٕٛاَٛخ فٙ َبؽٛخ يوكي لٚب  فبَمٍٛ 

 ٔيْبكهٓب انطجٛؼٛخ ٔايكبَبد رًُٛزٓب

 2102 يغهخ إَُّب نهلهاٍبد االََبَٛخ

22  
انًْبكم انكبهرٕكوافٛخ فٙ انقوائٜ انغلاهٚخ انًؼلح نهزؼهٛى انغغوافٙ 

 االثزلائٙ

 االََبَٛخ نهلهاٍبد إَُّب يغهخ
2102 

22  
انزٕىٚغ انغغوافٙ نألَفبق انجالٍزكٛخ ٔانًْبكم ٔانًؼٕلبد ًٍٙ يؾبفظخ 

 كٚبنٗ

 2102 االََبَٛخ نهجؾٕس كٚبنٗ يغهخ

29  
اٍزقلاو َظى انًؼهٕيبد انغغوافٛخ فٙ كهاٍخ ارغبِ ٔاًَبٛ رٕىٚغ 

 انًَزمواد انوٚفٛخ فٙ لٚبئٙ ثهلهٔى ٔكاله

 2102 االََبَٛخ نهجؾٕس كٚبنٗ يغهخ

31  
انغغوافٙ نًؾبٔه انزًُٛخ انُٖبػٛخ فٙ يؾبفظخ كوثال  ٔيؼبٚٛو انزٕىٚغ 

 لٛبً اًْٛزٓب

 2102 االََبَٛخ نهجؾٕس كٚبنٗ يغهخ

30  
اٍزقلاو رمُٛبد االٍزْؼبه ػٍ ثؼل فٙ رُٖٛف انٕؽلاد انغًٕٛهفٕنٕعٛخ 

 نؾٕٗ يلُٚخ انَهًٛبَٛخ

 2102 االََبَٛخ نهجؾٕس كٚبنٗ يغهخ

32  
ثؼل فٙ هٍى انقوٚطخ انغًٕٛهفٕنغٛخ فٙ اٍزقلاو رمُٛبد االٍزْؼبه ػٍ 

 يُطمخ كهثُلفبٌ

 2102 االََبَٛخ نهجؾٕس كٚبنٗ يغهخ

33  
ّلح انُؾذ االفلٔك٘ فٙ يُطمخ كهثُلفبٌ ثبٍزقلاو رمُٛبد االٍزْؼبه ػٍ 

 ثؼل

 2102 االََبَٛخ نهجؾٕس كٚبنٗ يغهخ

 2102 االََبَٛخ نهجؾٕس كٚبنٗ يغهخ ؽَبة رنثنة لٛى انواؽخ انًُبفٛخ فٙ يؾبفظخ كٚبنٗ   34

35  
اٍزقلاو رمُٛخ َظى انًؼهٕيبد انغغوافٛخ ٔاالٍزْؼبه ػٍ ثؼل نزملٚو ؽغى 

 انغوٚبٌ انًبئٙ انَطؾٙ الؽٕاٗ انغي  انْولٙ يٍ يؾبفظخ كٚبنٗ

 2102 االََبَٛخ نهجؾٕس كٚبنٗ يغهخ

 2102 االََبَٛخ نهجؾٕس كٚبنٗ يغهخ اػلاك انقبهٛخ االٍزقالٕٛخ انَٛبؽٛخ نًؾبفظخ كوثال   36

 2109 انًئرًو انؼهًٙ انلٔنٙ انؼبّو كٔه انزٕػٛخ انجٛئٛخ فٙ انؾل يٍ رهٕس االَٓبه  32

 2109 انًئرًو انؼهًٙ انلٔنٙ انؼبّو انؾٕكًخ فٛبه اٍزوارٛغٙ نزًُٛخ انًٕاهك انًبئٛخ  32

39  
انزؾهٛم انغغوافٙ نًئّواد رٕىٚغ انَكبٌ فٙ يؾبفظخ كٚبنٗ ثبٍزقلاو 

 انقوائٜ انولًٛخ

 2109 انؼهًٙ انلٔنٙ انؼبّوانًئرًو 

41  
ًَٜ رٕىٚغ انقليبد انزؼهًٛٛخ نًلُٚخ ثٓوى ثبٍزقلاو أَظًخ انًؼهٕيبد 

 انغغوافٛخ

 2109 انًئرًو انؼهًٙ انلٔنٙ انؼبّو

 2109 انًئرًو انؼهًٙ انلٔنٙ انؼبّو انؼْٕائٛبد فٙ يلُٚخ انًُٖٕهٚخ / لٚب  انقبنٔ  40

 2109 االََبَٛخ نهجؾٕس كٚبنٗ يغهخ يؾبفظخ كٚبنٗانزٕىٚغ انغغوافٙ نهًُْآد انوٚبٙٛخ فٙ   42

 2109 االََبَٛخ نهجؾٕس كٚبنٗ يغهخ كهاٍخ فٙ عغوافٛخ انًلٌ 2102رؾلٚل الهٛى يلُٚخ انًُٖٕهٚخ نؼبو   43

 2109 االََبَٛخ نهجؾٕس كٚبنٗ يغهخ رجبٍٚ يؼلالد انكضبفخ انَكُٛخ فٙ يلُٚخ ثُٙ ٍؼل  44

 2109 االََبَٛخ نهجؾٕس كٚبنٗ يغهخ انًُبفٛخ فٙ انؼواقاٍزوارٛغٛبد يٕاعٓخ انزغٛواد   45

46  
َظى انًؼهٕيبد انغغوافٛخ فٙ يوالجخ انيؽف انؼًواَٙ ػهٗ  واٍزقلا

 األهاٙٙ انيهاػٛخ فٙ انؼواق

 2109 عبيؼخ كٚبنٗ / كهٛخ انيهاػخ

42  
يقبٛو انْلاد انًطوٚخ ػهٗ ٍٛو انؼًهٛبد انغٕٛيٕهفٛخ نًؾبفظخ كْٕن 

 ًّبل غوة انؼواق

 2121 يغهخ كٚبنٗ نهجؾٕس االََبَٛخ

 2121 يغهخ كٚبنٗ نهجؾٕس االََبَٛخ رمٛٛى كفب ح انزٕىٚغ انؾبنٙ نًواكي انلفبع انًلَٙ فٙ يؾبفظخ كٚبنٗ  42

49  
اصو انزغٛو انًكبَٙ الٍزؼًبالد األهٗ ػهٗ انزجبٍٚ انؾواه٘ ثٍٛ يلُٚزٙ 

 انقبنٔ ٔانقبَمٍٛ

 2120 يغهخ كٚبنٗ نهجؾٕس االََبَٛخ

 2120 يغهخ كٚبنٗ نهجؾٕس االََبَٛخ رطجٛمبد انغٕٛيبركٌ فٙ اػلاك انقوائٜ انٕٚئٛخ   51

 2120 يغهخ كٚبنٗ نهجؾٕس االََبَٛخ انًٕلغ انغغوافٙ انؾجٌٛ ٔرؤصٛوارّ ػهٗ لٕح كٔنخ انًَُب  50

 2120 يغهخ كٚبنٗ نهجؾٕس االََبَٛخ يؾلكاد انُزبط انفكو٘ نغغوافٛٙ عبيؼخ كٚبنٗ  52

53  
USE OF HIGH –RESOLUTION IMAGES TO 

REVEAL THE CHANGING OF TIGRIS RIVER 

MORPHOLOGY BY ANTHROPOGENIC EFFECT 

 2120 يغهخ كٚبنٗ نهجؾٕس االََبَٛخ

54  
Spatial modelling of flood risk in the Wadi Al-

Ratka basin in the western plateau of Iraq 

يغهخ عبيؼخ االَجبه نهؼهٕو 

 االََبَٛخ

2120 

55  
تجزئت الملكيت العقاريت في مذينت بغذاد ومشكالتها الحضريت 

 )العامريت انمىرجا(

 2122 يغهخ آكاة انفواْٛل٘

56  

 التعليمي االطلس خرائظ في المستخذمت البصريت المتغيراث

 العراق في المتىسطت للمرحلت

 

 2122 كٚبنٗ نهؼهٕو االََبَٛخ

52  
 للمرحلت التعليمي االطلس لخرائظ جغرافيت بياناث قاعذة اعذاد

 العراق في المتىسطت

 2122  االََبَٛخ نهؼهٕو كٚبنٗ



 

 
 

 : انزمٕٚى انؼهًٙ نهجؾٕس األكبكًٚٛخ انًمليخ نهزولٛبد انؼهًٛخ: صبَٙ ػْو

 انٗ -انزولٛخ يٍ  د
ػلك 

 انجؾٕس
 انكهٛخ   -انغبيؼخ 

 بانكزبة انًوٍهخ فٛٓ

 ربهٚقّ هلًّ

 9/01/2102 095 عبيؼخ كٚبنٗ/ نغُخ انزولٛبد انؼهًٛخ  3 يلهً يَبػل انٗ يلهً  0

  يلهً انٗ أٍزبم يَبػل  2
كهٛخ انزوثٛخ انغبيؼخ انًَزُٖوٚخ/ 

 انزولٛبد انؼهًٛخاالٍبٍٛخ/ 
 5/6/2120 ثال

  يلهً انٗ يَبػل يلهً  3
عبيؼخ انمبكٍٛخ / كهٛخ االكاة / نغُخ 

 انزؼٚٛل ٔانزولٛبد انؼهًٛخ
 22/2/2121 ثال

 

  انزلهَٚٙ: : انًئرًواد ٔانُلٔاد انؼهًٛخ انزٙ ّبهن فٛٓب ػْو نشصب

 َٕع انًْبهكخ يكبٌ اَؼمبكْب زبهٚـان انؼُٕاٌ د

 انًئرًو انؼهًٙ االٔل نغبيؼخ كٚبنٗ  0

03-04 

-كبٌَٕ االٔل 

2119 

 ؽشبث عبيؼخ كٚبنٗ

2  

 

 انًئرًو انلٔنٙ نهزوثٛخ انقبٕخ

 

 

02-04 /

 2105ُٚبٚو 
 ؽٕٚه / انْبهلخااليبهاد انؼوثٛخ انًزؾلح 

3  
انًئرًو انؼهًٙ انلٔنٙ ؽٚبهاد انْوق االكَٗ 

 انملٚى ٔيئصوارٓب ػجو انؼٖٕه

03-05 

يبهً 

/2105 

 ثبؽش عًٕٓهٚخ يٖو انؼوثٛخ 

4  
انًئرًو انؼهًٙ انضبيٍ نكهٛخ انزوثٛخ نهؼهٕو 

 االََبَٛخ

اماه  4-5

/2105 
 ؽٕٚه عبيؼخ كٚبنٗ

 كٕهَٔبيئرًو ٔاٍٜ انلٔنٙ االٔل ؽٕل عبئؾخ   5

25-

/ََٛبٌ 26

2121 

 ؽٕٚه عبيؼخ ٔاٍٜ

6  
انًئرًو االفزواٙٙ انزقٖٖٙ انضبَٙ نكهٛخ 

االكاة لَى انغغوافٛخ ثبنزؼبٌٔ يغ يُظًخ 

ESRI   ٔعبيؼخSzczecin  

11-10-

2020 
 ؽٕٚه عبيؼخ انمبكٍٛخ

2  
انًئرًو انؼهًٙ االفزواٙٙ االٔل نكهٛخ انزوثٛخ 

 االٍبٍٛخ نغبيؼخ كٚبنٗ

-رًٕى  – 9

2121 
 ثبؽش عبيؼخ كٚبنٗ

2  
انًئرًو انؼهًٙ انلٔنٙ االفزواٙٙ االٔل نكهٛخ 

 فٙ عبيؼخ ٔاٍٜانزوثٛخ االٍبٍٛخ 
 ؽٕٚه عبيؼخ ٔاٍٜ 2121

9  
انًئرًو االفزواٙٙ انلٔنٙ االٔل نهؼهٕو 

 انُٓلٍٛخ ٔانزكُهٕعٛب 
 ثبؽش عبيؼخ ثبثم ثبنزؼبٌٔ يغ عبيؼخ نٛفوثٕل 2120ََٛبٌ 

01  
 ٔأصوِعبئؾخ كٕهَٔب انزبصٛو ٔاالٙطواة انُفَٙ 

 ػهٗ انغٓبى انًُبػٙ
 ؽٕٚه يُزلٖ اثزكبه 02/4/2121

00  
انزؾهٛم االؽٖبئٙ نالٍزجٛبٌ ثبٍزؼًبل ثوَبيظ 

spss 
 ؽٕٚه عبيؼخ كٚبنٗ /كهٛخ اإلكاهح ٔ االلزٖبك 20/4/2121

02       

03  
انٛبد  ٔٙغ انؾهٕل نهؼمجبد انزٙ رٕاعّ انطهجخ 

 اٍزقلاو انٖفٕف االنكزؤَٛخفالل 

22 

/4/2121 
 ؽٕٚه عبيؼخ كٚبنٗ/ لَى انغغوافٛخ

04  
انجوايظ انزلهٚجٛخ الػلاك أػٚب  انٓٛئبد 

 انزلهَٚٛخ انغلك نًُؼ هفٖخ انزلهٌٚ
 ؽٕٚه عبيؼخ انجٖوح /  انزؼهٛى انًَزًو 31/4/2121

 ؽ٘ انؼوالٛخ / كهٛخ االكاةانغبيؼخ  6/5/2121 انغغوافٛخ ٔكٔهْب فٙ اكاهح انًٕاهك انًبئٛخ  05

06  
انزقطٜٛ اإللهًٛٙ ٔانغغوافٛب ٔرطجٛمبد َظى 

 انًؼهٕيبد انغغوافٛخ
 ؽٕٚه انغبيؼخ انؼوالٛخ /كهٛخ االكاة 21/5/2121

 ؽٕٚه عبيؼخ كٚبنٗ / كهٛخ انُٓلٍخ 03/9/2121 االٍزْؼبه ػٍ ثؼل، اَظًخ انًؼهٕيبد انغغوافٛخ  02



02  
 هٕل فٙ انؾلٚضخ انغغوافٛخ ٔانزمُٛبد انًُبؿ كٔه

  كٕهَٔب ٔثب 
 ؽٕٚه عبيؼخ ركوٚذ /كهٛخ االكاة 5/5/2121

 يؾبٙو عبيؼخ كٚبنٗ ثبنزؼبٌٔ يغ األيى انًزؾلح 2121 انًب  ٔرغٛو انًُبؿ  09

21  
اػلاك فوائٜ انمٖخ انزفبػهٛخ انُبٕوٚخ ٔانفهٕعخ 

 إًَمعب
 ؽٕٚه عبيؼخ م٘ لبه /كهٛخ االكاة 2/5/2121

20  
انًؼهٕيبد انغغوافٛخ هإٚخ انزؾٌَ انُبئٙ َٔظى 

 رطجٛمٛخ فٙ فهك فوٓ انؼًم
 يؾبٙو انغبيؼخ انؼوالٛخ /كهٛخ االكاة 9/2/2120

22      

23  
االٍمبٛبد انَكبَٛخ ثٍٛ اًْٛزٓب نهجؾش 

انغغوافٙ ٔرطٕٚو اكٔارٓب فٙ َظى انًؼهٕيبد 

 انغغوافٛخ

2/4/2120 
عبيؼخ كوكٕن/ كهٛخ انزوثٛخ نهؼهٕو 

 االََبَٛخ
 ؽٕٚه

 covid-09انُفَٛخ نفٛؤً  االصبه  24
16 

/6/2120 
 ؽٕٚه عبيؼخ ٍٕيو /كهٛخ انزوثٛخ االٍبٍٛخ

 02/2/2120 0انقٛبه هلى   25
عبيؼخ كٚبنٗ / كهٛخ انزوثٛخ نهؼهٕو 

 اإلََبَٛخ 
 ؽٕٚه

26  
انًئرًو انؼهًٙ انلٔنٙ انزقٖٖٙ انًليظ انضبَٙ 

 ػْو ثًُبٍجخ ٕٚو انًٛبِ انؼبنًٙ

يبٕٚ  25-26

2122 

/كهٛخ انزوثٛخ نهؼهٕو عبيؼخ كٚبنٗ 

 االََبَٛخ
 ثؾش

 

  :س فٙ يغبل انزقٖٕٔانجؾػُٕاَبد هاثغ ػْو: 

 ربهٚـ انُْو انًغهل/ انؼلك يؾم انُْو ػُٕاٌ انجؾش د

0 0 

 انٖف ٛهجخ رٕاعّ انزٙ انًْكالد

 يبكح فٙ انغغوافٛخ نمَى انًزٍٕٜ

 ٔانؾهٕل انغٕٚخ ٔانٖٕه انقوائٜ

 نٓب انًمزوؽخ

 2115  االََبَٛخيغهخ كٚبنٗ نهلهاٍبد 

2 2 
 انٖؾٙ انطًو يٕالغ ػٍ انُبعى انزهٕس

 ًٛو يٕلغ ػٍ كهاٍخ ثغلاك نًلُٚخ

 انؼًبه٘

 2119 انغي  انضبَٙ انؼهًٙ االٔل نغبيؼخ كٚبنٗ ًئرًوان

3 3 
 ثبٍزقلاو انكُزٕهٚخ انقوائٜ رًٖٛى

 رطجٛمٛخ كهاٍخ انولًٙ االهرفبع إًَمط

 كَُٕٚغك لٚب  ػٍ

 انغًؼٛخ يغهخ

 انؼوالٛخ انغغوافٛخ

/ انؼلك 0يغهل 

62 
2100 

4 4 
 انغطب  نزغٛو انكبهرٕكوافٙ انزًضٛم

 انًؾٛطخ ٔانموٖ ثؼمٕثخ يلُٚخ فٙ انُجبرٙ

 ثٓب

 انغًؼٛخ يغهخ

 انؼوالٛخ انغغوافٛخ

/ انؼلك 0يغهل 

65 
2100 

5 5 

 انْوق ؽٚبهاد فٙ انزٕىٚؼبد فوائٜ

 انملٚى األكَٗ

 

 

انؼهًٙ انلٔنٙ ؽٚبهاد  ًئرًوان

انْوق االكَٗ انملٚى ٔيئصوارٓب ػجو 

 انؼٖٕه

 2106 

6 6 
 رطجٛمٛخ كهاٍخ– انؾوكخ فطٕٛ فوائٜ

 انُمم ؽوكخ ػهٗ كٚبنٗ عبيؼخ اصو ػٍ

 ثؼمٕثخ يلُٚخ فٙ انًؤه٘

 2106 20انؼلك  االََبَٛخ نهلهاٍبد كٚبنٗ يغهخ

2 2 
 األهٗ الٍزؼًبالد فوٚطخ رًٖٛى

 ثٓوى نًلُٚخ انؾٚوٚخ
 2106 22انؼلك  االََبَٛخ نهلهاٍبد كٚبنٗ يغهخ

2 2 
 انزًٖٛى ػهٗ انَكُٛخ انزغبٔىاد

 ثؼمٕثخ نًلُٚخ األٍبً

 انًَزُٖوٚخ يغهخ

 انؼوثٛخ نهلهاٍبد

 ٔانلٔنٛخ

/ 03انًغهل 

 54انؼلك 
2106 

9 9 
 انزًٖٛى ػهٗ انَكُٛخ انزغبٔىاد

 انقبنٔ نًلُٚخ األٍبً
 االََبَٛخ نهلهاٍبد كٚبنٗ يغهخ

 21انؼلك 

 انغي  انضبَٙ

2109 

01 01 

 ػهٗ انُٖبػٛخ انٕهُ رغبٔىاد

 ٔأصوْب ثؼمٕثخ نًلُٚخ األٍبً انزًٖٛى

 انًؼهًٍٛ ؽٙ ٍكبٌ ػهٗ

 إَُّب يغهخ

 االََبَٛخ نهلهاٍبد
 

2102 

00 00 
 َبؽٛخ فٙ االثزلائٙ انزؼهٛى فليخ كفب ح

  كُؼبٌ
 االََبَٛخ نهلهاٍبد كٚبنٗ يغهخ

 24انؼلك 

 انغي  االٔل

2102 

 2102انؼلك انقبيٌ  إَُّب يغهخ انلهاٍبد فٙ انكبهرٕكوافٛخ األفطب  02 02



 / انمَى االٔل االََبَٛخ نهلهاٍبد االكبكًٚٛخ انغغوافٛخ

03 03 

 نهًوأح ٔاالَزقبثٛخ انَٛبٍٛخ نًْبهكخا

ثُب ا  كٚبنٗ يؾبفظخ فٙ انًزئعخ انؾٚوٚخ

 2102ػهٗ يؼطٛبد انلهاٍخ انًٛلاَٛخ نؼبو 

 االََبَٛخ نهلهاٍبد كٚبنٗ يغهخ

 26انؼلك 

انغي  االٔل 

 كبٌَٕ االٔل

2121 

04 04 

 انؾٚوٚخ نهًوأح اإلَغبثٛخ انٖؾخ ٔالغ

ثُب ا ػهٗ يؼطٛبد  كٚبنٗ يؾبفظخ فٙ

 2102انلهاٍخ انًٛلاَٛخ نؼبو 

 االََبَٛخ نهلهاٍبد كٚبنٗ يغهخ

 23انؼلك 

 2انغي  

 اماه

2121 

05 05 
 انجَبرٍٛ ػهٗ انَكُٙ انؼًواَٙ انيؽف

 ثؼمٕثخ يلُٚخ فٙ انيهاػٛخ ٔاألهاٙٙ
 االََبَٛخ نهلهاٍبد كٚبنٗ يغهخ

 29انؼلك 

 انغي  انضبَٙ
2109 

06 06 

 انجْوٚخ انزًُٛخكنٛم  يئّواد رؾهٛم

،انزؼهٛى ،انلفم فٙ يؾبفظخ كٚبنٗ انٖؾخ(

 2102نؼبو 

– 

 االََبَٛخ ؼهٕونه كٚبنٗ يغهخ

 25انؼلك 

 انغي  االٔل 

 اٚهٕل

2121 

02 02 

 انزًُٛخ كنٛم فٙ انزؼهٛى يئّو يؼبٚٛو

 يؾبفظخ ػٍ رطجٛمٛخ كهاٍخ( انجْوٚخ

 ) كٚبنٗ

 االََبَٛخ نهؼهٕو كٚبنٗ يغهخ

 انغي  االٔل

 24انؼلك 

 ؽيٚواٌ

2121 

02 02 

Effect of urban expansion on 

the 

agriculture lands of Miqdadiya 

city, Diyala, Iraq (urban 

geomorphology 
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21 21 

 ػهٗ انُمم نؾٕاكس انًكبَٙ انزجبٍٚ

يٍ  نهًلح كٚبنٗ يؾبفظخ فٙ انوئَٛخ انطوق

2112-2102 

 يغهخ كٚبنٗ نهؼهٕو االََبَٛخ

 22انؼلك 

انغي  االٔل 

 ؽيٚواٌ

2120 

20 20 

رُٖٛف انغطب  االهٙٙ ٔاٍزؼًبالد االهٗ 

-0995فٙ يوكي لٚب  انًملاكٚخ نهًلح 

21-09 

  2120 2انؼلك  يغهخ  كٚبنٗ نهؼهٕو االََبَٛخ

    ثؾش ػال  كبيجوط 22 22

 فبيٌ ػْو: انًْبهكخ فٙ انزؼهٛى انًَزًو:

 يكبٌ اَؼمبكْب ػُٕاٌ انًؾبٙوح/انُلٔح/ٔهّخ انؼًم د
َٕع 

 انًْبهكخ

 األيو االكاه٘ ثبنًْبهكخ

 ربهٚقّ هلًّ عٓخ اإلٕلاه

0  
األهاٙٙ فٙ يلُٚخ اػبكح رمٛٛى أٍؼبه 

 ثؼمٕثخ فٙ ظم انًَزغلاد انواُْخ

عبيؼخ 

كٚبنٗ/كهٛخ 

انزوثٛخ نهؼهٕو 

 االََبَٛخ

  يؾبٙو
كهٛخ انزوثٛخ 

 نهؼهٕو االََبَٛخ
3221 5/4/2120 

2  
انزٕىٚغ انغغوافٙ نهَُب  انًزويالد فٙ 

 يؾبفظخ كٚبنٗ

عبيؼخ 

كٚبنٗ/كهٛخ 

انزوثٛخ نهؼهٕو 

 االََبَٛخ

 ؽٕٚه
كهٛخ انزوثٛخ 

 نهؼهٕو االََبَٛخ
02649 3/02/2109 

3  
انَٛبٍٛخ انَؼوٚخ نهًُزغبد انيهاػٛخ 

 ٔاصوْب ػهٗ كفٕل انًياهػٍٛ

عبيؼخ 

كٚبنٗ/كهٛخ 

انزوثٛخ نهؼهٕو 

 االََبَٛخ

 ؽٕٚه
كهٛخ انزوثٛخ 

 نهؼهٕو االََبَٛخ
030 2/0/2109 

4  
يُبْظ انغغوافٛخ انَٛبٍٛخ فٙ االٕبنخ 

 ٔانزغلٚل

عبيؼخ 

كٚبنٗ/كهٛخ 

انزوثٛخ نهؼهٕو 

 االََبَٛخ

 ؽٕٚه
كهٛخ انزوثٛخ 

 نهؼهٕو االََبَٛخ
0234 20/0/2109 



5  
كفب ح انقليبد انجهلٚخ ٔاكَب  انْٕاهع 

ٔرُظٛف ٔهفغ انُفبٚبد يٍ اؽٛب  يلُٚخ 

 ثؼمٕثخ

عبيؼخ 

كٚبنٗ/كهٛخ 

انزوثٛخ نهؼهٕو 

 االََبَٛخ

 ؽٕٚه
كهٛخ انزوثٛخ 

 نهؼهٕو االََبَٛخ
04663 03/02/2102 

 رٍٕغ انكٌٕ َْٔب ح انييبٌ ٔانًكبٌ  6

عبيؼخ 

كٚبنٗ/كهٛخ 

انزوثٛخ نهؼهٕو 

 االََبَٛخ

 ؽٕٚه
كهٛخ انزوثٛخ 

 نهؼهٕو االََبَٛخ
240 00/0/2102 

2  
انزقطٜٛ انيهاػٙ ٔاصوِ فٙ اٍزُجبٛ إُٔبف 

 انُقٛم فٙ يؾبفظخ كٚبنٗ

عبيؼخ 

كٚبنٗ/كهٛخ 

انزوثٛخ نهؼهٕو 

 االََبَٛخ

 ؽٕٚه
كهٛخ انزوثٛخ 

 االََبَٛخنهؼهٕو 
4499 04/3/2102 

 األًْٛخ انغٕٛثٕنزٛكٛخ نًٚٛك يهمب  2

عبيؼخ 

كٚبنٗ/كهٛخ 

انزوثٛخ نهؼهٕو 

 االََبَٛخ

 ؽٕٚه
كهٛخ انزوثٛخ 

 نهؼهٕو االََبَٛخ
05022 09/02/2102 

9  
انزغبٔىاد انزغبهٚخ ػهٗ انزًٖٛى األٍبً 

 نًلُٚخ ثؼمٕثخ

عبيؼخ 

كٚبنٗ/كهٛخ 

انزوثٛخ نهؼهٕو 

 االََبَٛخ

 يؾبٙو
كهٛخ انزوثٛخ 

 نهؼهٕو االََبَٛخ
03525 22/00/2102 

01  

 

 

 

 رلَٙ كًٛخ انًٛبِ  عُٕثٙ انؼواق

 

 

 

عبيؼخ 

كٚبنٗ/كهٛخ 

انزوثٛخ نهؼهٕو 

 االََبَٛخ

 ؽٕٚه
كهٛخ انزوثٛخ 

 نهؼهٕو االََبَٛخ
05521 22/02/2102 

 يكزجخ كهٛزُب افبق ٔرطهؼبد  00

عبيؼخ 

كٚبنٗ/كهٛخ 

انزوثٛخ نهؼهٕو 

 االََبَٛخ

 ؽٕٚه
كهٛخ انزوثٛخ 

 نهؼهٕو االََبَٛخ
02649 24/02/2102 

 روّٛل اٍزٓالن انًٛبِ  02

عبيؼخ 

كٚبنٗ/كهٛخ 

انزوثٛخ نهؼهٕو 

 االََبَٛخ

 ؽٕٚه
كهٛخ انزوثٛخ 

 نهؼهٕو االََبَٛخ
- 25/0/2102 

03  
فٖبئٔ روثخ يُطمخ انًؼبيم )ثغلاك( 

 ٔاصبهْب ػهٗ انًُْب اد انؼًواَٛخ

عبيؼخ 

كٚبنٗ/كهٛخ 

نهؼهٕو انزوثٛخ 

 االََبَٛخ

 ؽٕٚه
كهٛخ انزوثٛخ 

 نهؼهٕو االََبَٛخ
- 02/0/2102 

04  
انزؾهٛم انًكبَٙ نٚغٛظ كبفزوٚبد يغًغ 

عبيؼخ كٚبنٗ ثبٍزقلاو َظى انًؼهٕيبد 

 انغغوافٛخ

عبيؼخ 

كٚبنٗ/كهٛخ 

انزوثٛخ نهؼهٕو 

 االََبَٛخ

 ؽٕٚه
كهٛخ انزوثٛخ 

 نهؼهٕو االََبَٛخ
- 09/4/2102 

 انكٕاكه انطجٛخ ظبْوح االػزلا  ػهٗ  05

عبيؼخ 

كٚبنٗ/كهٛخ 

انزوثٛخ نهؼهٕو 

 االََبَٛخ

 ؽٕٚه
كهٛخ انزوثٛخ 

 نهؼهٕو االََبَٛخ
4223 04/3/2102 

 يٍ انًَُب انٗ يكخ يْٛب ػهٗ االللاو  06

عبيؼخ 

كٚبنٗ/كهٛخ 

انزوثٛخ نهؼهٕو 

 االََبَٛخ

 ؽٕٚه
كهٛخ انزوثٛخ 

 نهؼهٕو االََبَٛخ
4926 09/3/2102 

02  
انًؼهٕيبد انغغوافٛخ فٙ اٍزقلاو َظى 

كهاٍخ ْٛكم انُٖبػخ انزؾٕٚهٛخ فٙ يؾبفظخ 

 كٚبنٗ

عبيؼخ 

كٚبنٗ/كهٛخ 

انزوثٛخ نهؼهٕو 

 االََبَٛخ

 ؽٕٚه
كهٛخ انزوثٛخ 

 نهؼهٕو االََبَٛخ
- 2/02/2102 



02  
اصو اٙبفخ انٕلٕك انؾٕٛ٘ ػهٗ االيٍ 

 انغنائٙ انؼبنًٙ

عبيؼخ 

كٚبنٗ/كهٛخ 

انزوثٛخ نهؼهٕو 

 االََبَٛخ

 ؽٕٚه
كهٛخ انزوثٛخ 

 نهؼهٕو االََبَٛخ
- 9/00/2106 

09  
اصو انزهٕس انجٛئٙ انُبرظ ػُل يكجبد انُفبٚبد 

 انؼْٕاائٛخ ٔاصوْب ػهٗ ٕؾخ االََبٌ

عبيؼخ 

كٚبنٗ/كهٛخ 

انزوثٛخ نهؼهٕو 

 االََبَٛخ

 ؽٕٚه
كهٛخ انزوثٛخ 

 نهؼهٕو االََبَٛخ
- 2/00/2106 

 افبق انزؼهٛى االنكزؤَٙ   21

عبيؼخ 

كٚبنٗ/كهٛخ 

انزوثٛخ نهؼهٕو 

 االََبَٛخ

 ؽٕٚه
كهٛخ انزوثٛخ 

 نهؼهٕو االََبَٛخ
- 22/00/2106 

20  
كٔه االََبٌ كؼبيم عًٕٛهفٕنٕعٙ فٙ 

 انؼًهٛبد انُٓوٚخ ثجؾٛوح ؽًوٍٚ

عبيؼخ 

كٚبنٗ/كهٛخ 

انزوثٛخ نهؼهٕو 

 االََبَٛخ

 ؽٕٚه
كهٛخ انزوثٛخ 

 نهؼهٕو االََبَٛخ
- 5/01/2106 

 انغغوافٛخكٔهح َظى انًؼهٕيبد   22

عبيؼخ 

كٚبنٗ/ٔؽلح 

 األثؾبس انًكبَٛخ 

 ؽٕٚه
كهٛخ انزوثٛخ 

 نهؼهٕو االََبَٛخ
9 02/02/2103 

23  

 

 

 

ٙؼف انًَزٕٖ انزؼهًٛٙ فٙ انًلاهً 

 االثزلائٛخ ٔانضبَٕٚخ األٍجبة ٔانُزبئظ

 

 

 

عبيؼخ 

كٚبنٗ/كهٛخ 

انزوثٛخ نهؼهٕو 

 االََبَٛخ

 ؽٕٚه
كهٛخ انزوثٛخ 

 نهؼهٕو االََبَٛخ
- 4/0/2112 

 

 فٙ انغبيؼخ ٔانكهٛخ : اإلكاهٚخ ػٕٚٚخ انهغبٌهئبٍخ ٔ:  ػْو ًكبٍ

  انًٕلغ ػُٕاٌ انهغُخ د

 أيو

 عبيؼٙ/

 اكاه٘ 

 عٓخ االٕلاه ربهٚقّ هلًّ

 2/0/2106 0/321 اكاه٘ ػٕٚاً  نغُخ انزولٛبد انؼهًٛخ انفوػٛخ  0
كهٛخ انزوثٛخ نهؼهٕو 

 االََبَٛخ

2  
لَى  نغُخ كافهٛخ )لٛبً كهعخ رمٕٚى

 انغغوافٛخ (
 اكاه٘ ػٕٚا

22/

0126 
02/0/2102 

كهٛخ انزوثٛخ نهؼهٕو 

 االََبَٛخ

 20/5/2102 0/2302 اكاه٘ ػٕٚا انهغُخ انؼهًٛخ )انًئرًو انؼهًٙ انضبَٙ(  3
كهٛخ انزوثٛخ نهؼهٕو 

 االََبَٛخ

4  
انهغُخ انًوكيٚخ نًزبثؼخ انوٍبئم 

 ٔاالٛبهٚؼ
 اكاه٘ ػٕٚا

ك ع 

/4245 
06/3/2102 

 نهؼهٕو انزوثٛخ كهٛخ

 االََبَٛخ

5  
ْٛئخ انزؾوٚو ٔاالٍزْبهٚخ نغبيؼخ 

 كٚبنٗ
 04/6/2102 2202 عبيؼٙ ػٕٚا

عبيؼخ كٚبنٗ / ايبَخ 

 يغهٌ انغبيؼخ

6  
انهغُخ انؼهًٛخ انقبٕخ ثًئرًو ٕٚو 

 انًٛبِ انؼبنًٙ
 اكاه٘ ػٕٚا

22/

2342 
30/0/2102 

 نهؼهٕو انزوثٛخ كهٛخ

 االََبَٛخ

 5/3/2102 022ً اكاه٘ هئَٛب انزولٛخنغُخ اٍزالل نغوٗ   2
 نهؼهٕو انزوثٛخ كهٛخ

 االََبَٛخ

 06/6/2109 27301 اكاه٘ ػٕٚا نغُخ انزُٖٛف انُٕٛٙ  2
 نهؼهٕو انزوثٛخ كهٛخ

 االََبَٛخ

 22/3/2109 5242 اكاه٘ ػٕٚا االػزًبك انًئٍَٙ ) نغُخ انًُبْظ(  9
 نهؼهٕو انزوثٛخ كهٛخ

 االََبَٛخ

 09/2/2109 2222 اكاه٘ ػٕٚا نغُخ انزُٖٛف انُٕٛٙ  01
 نهؼهٕو انزوثٛخ كهٛخ

 االََبَٛخ

 2109 - ٔىاه٘ ػٕٚا نغُخ االيزؾبٌ انزمًٕٚٙ  00
ٔىاهح انزؼهٛى انؼبنٙ 

 ٔانجؾش انؼهًٙ



02  
نغُخ ٕٙاثٜ ٔلٕاػل نزُظٛى ٍهٕن 

 انطهجخ
 21/00/2109 02159 اكاه٘ هئَٛب

 نهؼهٕو انزوثٛخ كهٛخ

 االََبَٛخ

 02/00/2109 06296 اكاه٘ ػٕٚا انفوػٛخنغُخ انزولٛبد انؼهًٛخ   03
 نهؼهٕو انزوثٛخ كهٛخ

 االََبَٛخ

 2/2/2109 2252 اكاه٘ ػٕٚا انهغُخ انؼهًٛخ نهًئرًو انؼهًٙ انؼبّو  04
 نهؼهٕو انزوثٛخ كهٛخ

 االََبَٛخ

 03/2/2121 2442 اكاه٘ ػٕٚا نغُخ انزولٛبد انؼهًٛخ انفوػٛخ  05
 نهؼهٕو انزوثٛخ كهٛخ

 االََبَٛخ

 2/02/2121 9519 اكاه٘ ػٕٚا االػزًبك انًئٍَٙ ) نغُخ انًُبْظ(  06
 نهؼهٕو انزوثٛخ كهٛخ

 االََبَٛخ

 20/0/2120 266 اكاه٘ ػٕٚا نغُخ رمٛٛى األٍؼبه ثٕؽلح انًغهخ  02
 نهؼهٕو انزوثٛخ كهٛخ

 االََبَٛخ

 3/6/2120 521ً اكاه٘ ػٕٚا نغُخ اٍزالل نغوٗ انزولٛخ  02
 نهؼهٕو انزوثٛخ كهٛخ

 االََبَٛخ

09  
نغُخ اٍزؾلاس كهاٍزٙ)انلكزٕهاِ 

 ٔانلثهٕو انؼبنٙ( نهغبيؼخ انؼوالٛخ
 اكاه٘ ػٕٚا

ة د 

5/0922 
23/3/2120 

ٔىاهح انزؼهٛى انؼبنٙ 

 ٔانجؾش انؼهًٙ

21  
نغُخ االيزؾبٌ انْبيم نطهجخ انلهاٍبد 

 انؼهٛب /انلكزٕهاِ
 كهٛخ انزوثٛخ نهؼهٕو انٖوفخ 6/01/2120 3211 اكاه٘ ػٕٚا

 

 : كزت انْكو ، انغٕائي ٔ ّٓبكاد انزملٚوػْو:  ثغٍب

 انغٓخ انًبَؾخ د
كزبة 

 ّكو/ّٓبكح
 األٍجبة انًٕعجخ ربهٚقّ هلى انكزبة

0  
 هئٌٛ انغبيؼخ

 
  03/00/2113 49129 كزبة ّكو

  6/5/2119 0110 كزبة ّكو ػًٛل   2

  31/00/2101 49123 كزبة ّكو انغبيؼخ هئٌٛ  3

  2/2102/ 03 391 كزبة ّكو ػًٛل  4

  9/2104/ 3 00662 كزبة ّكو انغبيؼخ هئٌٛ  5

  04/0/2105 0122 كزبة ّكو ػًٛل  6

 عٓبى االّواف ٔانزمٕٚى انؼهًٙ 5/00/2105 05132 كزبة ّكو يؼبٌٔ ػًٛل  2

  00/6/2105 0/2/2/9490 كزبة ّكو ػًٛل  2

  09/6/2106 2204/ 2 كزبة ّكو ػًٛل  9

  20/2/2106 252 كزبة ّكو ػًٛل  01

  02/02/2106 2/05245 كزبة ّكو ػًٛل  00

  0/00/2106 2/03553 كزبة ّكو ػًٛل  02

  05/02/2106 06156 كزبة ّكو ػًٛل  03

  05/2/2106 00116 كزبة ّكو ػًٛل  04

  31/2/2102 01252 كزبة ّكو ػًٛل  05

 يؾبفظخ كٚبنٗ 3/02/2102 06496 كزبة ّكو ػًٛليؼبٌٔ    06

  24/01/2102 04315 كزبة ّكو ػًٛل  02

  02/4/2102 6222 كزبة ّكو ػًٛل  02

09  
يَبػل هئٌٛ 

 انغبيؼخ

 كزبة ّكو
2004 05/5/2102  

  3/4/2102 5215 كزبة ّكو ػًٛل  21

  25/0/2102 2149 كزبة ّكو ػًٛل  20

  22/0/2102 0601 كزبة ّكو هئٌٛ انغبيؼخ  22

  4/02/2102 33/2/2/55192 كزبة ّكو يلٚو روثٛخ كٚبنٗ  23

  5/4/2102 5452 كزبة ّكو ػًٛل  24

  24/02/2102 05359 تثمين جهود يؼبٌٔ ػًٛل  25

  03/9/2102 01066 شكر كتاب ػًٛل  26

  02/02/2102 05142 شكر كتاب يؼبٌٔ ػًٛل  22

  2/9/2109 02922 شكر كتاب ػًٛل  22

 انُلٔح انؼهًٛخ انؼبّوح/ ٕٚو انًٛبِ انؼبنًٙ 26/3/2109 5525 شكر كتاب ػًٛل  29

  25/2/2109 02602 شكر كتاب هئٌٛ انغبيؼخ  31



 يُبلْخ / عبيؼخ ثغلاك/ كهٛخ اٜكاة 20/00/2109 02326 شكر كتاب ػًٛل  30

32  
 شكر كتاب ػًٛل

645 00/4/2109 
يُبلْخ / عبيؼخ االَجبه/ كهٛخ انزوثٛخ نهؼهٕو 

 االََبَٛخ

33  
ٔكٛم انٕىاهح 

نْٕإٌ انجؾش 

 انؼهًٙ

 شكر كتاب
  22/9/2121 4443/ 5ة د 

34  
 شكر كتاب ػًٛل

454 9/3/2121 
يُبلْخ / عبيؼخ ٔاٍٜ/ كهٛخ انزوثٛخ نهؼهٕو 

 االََبَٛخ

35  
 شكر كتاب ػًٛل

22 20/0/2121 
انًئرًو انؼهًٙ انلٔنٙ االٔل نهجؾٕس 

 انيهاػٛخ

36  
 شكر كتاب ػًٛل

35 02/0/2121 
يُبلْخ / عبيؼخ االَجبه/ كهٛخ انزوثٛخ نهؼهٕو 

 االََبَٛخ

  00/2/2121 2/532 ٔو  شكر كتاب ٔىٚو  32

  6/5/2121 2/212ٔو  شكر كتاب ٔىٚو  32

  23/9/2121 2/219و ٔ شكر كتاب ٔىٚو  39

  00/2/2121 2622ُ/ك/و  شكر كتاب هئٌٛ انغبيؼخ  41

40  
يؼبٌٔ هئٌٛ 

 انغبيؼخ

 شكر كتاب
5223 04/6/2121  

  26/01/2121 2923 شكر كتاب ػًٛل  42

43  
 شكر كتاب ػًٛل

3/2/0342 4/00/2121 
كهٛخ انزوثٛخ يُبلْخ / عبيؼخ اانًٕٕم/ 

 نهؼهٕو االََبَٛخ

 االكا  االكبكًٚٙ 26/2/2120 0431/ 04و ٔ  كتاب شكر ٔىٚو  44

45  
 شكر كتاب ػًٛل

3/2/2236 2/2/2120 
يُبلْخ / عبيؼخ اانًٕٕم/ كهٛخ انزوثٛخ 

 نهؼهٕو االََبَٛخ

46  
 شكر كتاب ػًٛل

 2/2/2120 0212ٓ .ع/
يُبلْخ / عبيؼخ االَجبه/ كهٛخ انزوثٛخ نهؼهٕو 

 االََبَٛخ

  26/5/2120 4639 كتاب شكر ػًٛل  42

42  
 كتاب شكر  ػًٛل

3/2/2366 05/2/2120 
يُبلْخ / عبيؼخ اانًٕٕم/ كهٛخ انيهاػخ 

 ٔانغبثبد 

  24/5/2120 4491 كتاب شكر ػًٛل   49

  5/2/2120 029 كتاب شكر ػًٛل  51

 اَغبى يؾبٔه انزُٖٛف انُٕٛٙ 04/3/2122 3342 كتاب شكر ػًٛل  50

 ٕٚو انًوأح انؼبنًٙ 2/3/2122 3212 كتاب شكر عبيؼخهئٌٛ   52

53  
 كتاب شكر  ػًٛل 

5926 6/6/2122 
انًئرًو انؼهًٙ انلٔنٙ انًليظ انضبَٙ ػْو 

 ثًُبٍجخ انٕٛو انؼبنًٙ نهًٛبِ

 


