
 

 

 وصاسح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحث انؼهًٍ

 انًىصمخبيؼخ 

 كهُخ االثبس

   شؼجخ ضًبٌ اندىدح ورمىَى االداء
 

 

 انغُشح انزارُخ
 

 

 

 

 يؼبر حجش خضش انغهطبٌ د.االعــــــــــــى: 

 ;679ربسَخ انًُـالد:  

 صاخى/ دهىن يكبٌ انىالدح:

 يزضوجانحبنخ انضوخُخ: 

 8ػـــــذد األوالد: 

 حضبسح انؼشاق انمذًَخ وانكزبثبد انًغًبسَخ انــزـخـصـص: 

 انـًُصت: 

 اعزبر يغبػذ انذسخخ انؼهًُخ: 

 كهُخ اِثبس /خبيؼخ انًىصمػُىاٌ انؼًم: 

 هبرف انؼًم: 

 776779;4996انًىثبَم: 

 muathhabash1976@uomosul.edu.iqانجشَذ اإلنكزشوٍَ: 

 ساثظ انصفحخ انشخصُخ: 

 انزخصصبد انًهزى ثهب: 

 

 

 



 

 

 وصاسح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحث انؼهًٍ

 انًىصمخبيؼخ 

 كهُخ االثبس

   شؼجخ ضًبٌ اندىدح ورمىَى االداء
 

 

 : انًؤهالد انؼهًُخأوالا  ●

انذسخخ 

 انؼهًُخ
 انزبسَخ انكــهُــــخ اندبيؼخ

 7446 اِداة انًىصم ثكبنىسَىط

 ;744 اِداة انًىصم انًبخغزُش

 7467 اِداة انًىصم انذكزىساِ

    أخشي

 

 انً -انفزشح يٍ  اندهخ انىظُفخ د

 رذسَغٍ 1
لغى انزبسَخ/كهُخ اِداة/خبيؼخ 

 ركشَذ
744;-7442 

 رذسَغٍ 2
لغى انهغبد انؼشالُخ انمذًَخ/كهُخ 

 اِثبس/خبيؼخ انًىصم
 انً اٌِ 7442

 ثبَُبا: انزذسج انىظُفٍ  ●

 ثبنثبا: انزذسَظ اندبيؼٍ ●

 انً –انفزشح يٍ  اندبيؼخ اندهخ )انًؼهذ / انكهُخ( د

 7442-;744 خبيؼخ ركشَذ لغى انزبسَخ/كهُخ اِداة 1

7 
لغى انهغبد انؼشالُخ 

 انمذًَخ/كهُخ اِثبس
 انً اٌِ 7442 خبيؼخ انًىصم

 

 

 



 

 

 وصاسح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحث انؼهًٍ

 انًىصمخبيؼخ 

 كهُخ االثبس

   شؼجخ ضًبٌ اندىدح ورمىَى االداء
 

 

 ساثؼبا: انًمشساد انذساعُخ انزٍ لًذ ثزذسَغهب ●

 انغُـــــخ انًـــــبدح انمغـــى د

1 
لغى انزبسَخ/كهُخ 

 اِداة/خبيؼخ ركشَذ

 6حضبسح انؼشاق انمذَى/ج

 7حضبسح انؼشاق انمذَى/ج
744;-7442 

2 
لغى انزبسَخ/كهُخ 

 ركشَذ اِداة/خبيؼخ
 7442-7449 عبعبٍَ

3 

لغى انهغبد انؼشالُخ 

انمذًَخ/كهُخ 

 اِثبس/خبيؼخ انًىصم

 7447-7442 7حضبسح انؼشاق انمذَى/ج

4 

لغى انهغبد انؼشالُخ 

انمذًَخ/كهُخ 

 اِثبس/خبيؼخ انًىصم

 7476-7467 7حضبسح انؼشاق انمذَى/ج

5 
الغبو كهُخ اِثبس /كهُخ 

 اِثبس

 ربسَخ انششق  انمذَى/

 اثبس انششق انمذَى 
746;-7462 

6 
الغبو كهُخ اِثبس /كهُخ 

 اِثبس
 7462-;746 7وج  6حضبسح انؼشاق انمذَى ج

7 

لغى انهغبد انؼشالُخ 

انمذًَخ/كهُخ 

 اِثبس/خبيؼخ انًىصم

 7462-7469 أدة انؼشاق انمذَى

8 
لغى انحضبسح /كهُخ 

 اِثبس/خبيؼخ انًىصم
 7462-;746 خغشافُخ انؼشاق انزبسَخُخ

9 
لغى انحضبسح /كهُخ 

 اِثبس/خبيؼخ انًىصم
 7462-;746 أصبنخ انحضبسح انؼشالُخ انمذًَخ

10 

لغى اِثبس ولغى 

/كهُخ انحضبسح

 اِثبس/خبيؼخ انًىصم

 7462-;746 يُهح انجحث انؼهًٍ

11 

لغى انهغبد انؼشالُخ 

انمذًَخ/كهُخ 

 اِثبس/خبيؼخ انًىصم

 7476-7467 / يبخغزُشيُهح انجحث انؼهًٍ



 

 

 وصاسح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحث انؼهًٍ

 انًىصمخبيؼخ 

 كهُخ االثبس

   شؼجخ ضًبٌ اندىدح ورمىَى االداء
 

 

12 

لغى انهغبد انؼشالُخ 

انمذًَخ/كهُخ 

 اِثبس/خبيؼخ انًىصم

 7462-7469 انهغخ اِسايُخ

13 

لغى انهغبد انؼشالُخ 

انمذًَخ/كهُخ 

 اِثبس/خبيؼخ انًىصم

 7462-7469 ربسَخ انهغبد اندضسَخ

14    

 

 خبيغبا: )اطشوحبد انذكزىساِ، سعبئم انًبخغزُش( انزٍ أششفذ ػهُهب ●

 انغُــخ انمغـــى اعى األطشوحخ أو انشعبنخ د

1    

 عبدعبا: انًؤرًشاد وانُذواد انؼهًُخ انزٍ شبسكذ فُهب ●

 يكبٌ اَؼمبدهب انغُــخ انؼُىاٌ د

 َىع انًشبسكخ 

) ثحث / 

ثىعزش 

 حضىس(

األول نكهُخ انًؤرًش انؼهًٍ  1

 اِداة/ خبيؼخ ركشَذ 

7449 
 ثحث ركشَذ

2 

 وسشخ ػًم ندبيؼخ انًىصم

ثبنزُغُك يغ خبيؼخ ثىعطٍ 

 االيشَكُخ

انًؼهذ انؼشالٍ نصُبَخ  7469

 اِثبس
 حضىس



 

 

 وصاسح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحث انؼهًٍ

 انًىصمخبيؼخ 

 كهُخ االثبس

   شؼجخ ضًبٌ اندىدح ورمىَى االداء
 

 

3     

4     

 

 عبثؼبا: األَشطخ انؼهًُخ األخشي ●

 

 خبسج انكهُخ داحم انكهُخ

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 ثبيُب: انًششوػبد انجحثُخ فً يدبل انزخصص نخذيخ انجُئخ وانًدزًغ أو رطىَش انزؼهُى ●

 انغُخ يحم انُشش أعى انجحث د

1    

2    

3    



 

 

 وصاسح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحث انؼهًٍ

 انًىصمخبيؼخ 

 كهُخ االثبس

   شؼجخ ضًبٌ اندىدح ورمىَى االداء
 

 

4    

 

 ربعؼب: ػضىَخ انهُئبد انؼهًُخ انًحهُخ وانذونُخ ●

6.  

 

 ػبششاا: كزت انشكش، اندىائض وشهبداد انزمذَش ●

 د
كزبة انشكش او اندبئضح أو انشهبدح 

 انزمذَشَخ
 انغُخ اندهخ انًبَحخ

 7449/:/68 ركشَذ/خبيؼخ اِداةػًُذ كهُخ  كزبة شكش 6

 6/7442/:6 ركشَذ/خبيؼخ اِداةػًُذ كهُخ  شكش كزبة 7

 72/6/7442 ركشَذ/خبيؼخ اِداةػًُذ كهُخ  كزبة شكش 8

 7/7/7468 ػًُذ كهُخ اِثبس/خبيؼخ انًىصم كزبة شكش 9

 7469/:/68 ػًُذ كهُخ اِثبس/خبيؼخ انًىصم كزبة شكش :

 ;746/:/; انغُذ سئُظ خبيؼخ انًىصم كزبة شكش ;

 ;66/9/746 ػًُذ كهُخ اِثبس/خبيؼخ انًىصم كزبة شكش 9

 ;66/746/; انغُذ سئُظ خبيؼخ انًىصم كزبة شكش 2

 66/7467/: ػًُذ كهُخ اِثبس/خبيؼخ انًىصم كزبة شكش 7

 7467/;/64 ػًُذ كهُخ اِثبس/خبيؼخ انًىصم كزبة شكش 64

66 
يؼبوٌ ػًُذ كهُخ اِثبس نهشؤوٌ  كزبة شكش

 االداسَخ
67/67/7467 

67 
انغُذ وصَش انزؼهُى انؼبنٍ وانجحث  كزبة شكش

 انؼهًٍ
;/:/7474 

 Hitit University 9/;/7474 وعبو انزًُض 68



 

 

 وصاسح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحث انؼهًٍ

 انًىصمخبيؼخ 

 كهُخ االثبس

   شؼجخ ضًبٌ اندىدح ورمىَى االداء
 

 

 77/9/7474 انغُذ سئُظ خبيؼخ انًىصم كزبة شكش 69

6: 
انغُذ وصَش انزؼهُى انؼبنٍ وانجحث  كزبة شكش

 انؼهًٍ
66/2/7474 

 كزبة شكش 62
وانجحث انغُذ وصَش انزؼهُى انؼبنٍ 

 انؼهًٍ
6/8/7476 

 

 dddحبدٌ ػشش: انكزت انًؤنفخ أو انًزشخًخ ●

 عُخ انُشش أعى انكزبة د

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 ثبٍَ ػشش : انهغــبد ●

 انهغخ انؼشثُخ ●

 انهغخ انكىسدَخ ●

       

 .CDيالحظخ: َزى رغهُى َغخخ ػهً 


