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دوسح رذسَجُخ هشق عاليخ انجبحش خالل  05

 انزؼبيم يغ االيشاك انفزبكخ
كهُخ انطت انجُطشٌ/ وحذح  3/5/2103  يؾبسن

 االيشاك انًؾزشكخ

نزغًُخ يكىَبد  GC-MASدوسح رذسَجُخ  06

 انًغزخهقبد انجكزُشَخ انًؼضونخ يٍ انهحىو 
كهُخ انطت فشؽ انقحخ انؼبيخ  01/3/2103 يؾبسن

 انجُطشٌ/

يمشس  وسؽخ ػًم انطشائك االعشائُخ  01

 انىسؽخ

كلية الطب البيطري/لاعة جواد  6/2/2103
 العبيدي



 

 

 

 

 

 

 

انزشثُخكهُخ  3/5/2103 يؾبسن وسؽخ ػًم اعزًبساد انزقُُف انىهٍُ 02  

كلية الطب البيطري/فرع األمراض  31/6/2103 يحبمش QPCRوسؽخ ػًم 21
 وأمراض الدواجن

20     

22     

 َىع انًغبهًخ ػُىاٌ انذوسح او انىسؽخ د

) يحبمش ، 

 يؾبسن(

 يكبٌ البيزهب ربسَخ اَؼمبدهب

ورشة عمل )نماط الموة والضعف الستمارة تمييم  0
 االداء(

كلية الطب البيطري/لاعة جواد  2/8/8119 محاضر
 العبيدي

كهُخ انطت انجُطشٌ/فشع األيشاك  2/0/2103 يحبمش دوسح رذسَجُخ ػٍ ايشاك هُىس انضَُخ  2

 وأيشاك انذواعٍ

دوسح رذسَجُخ اعزخذاو انجشايظ انحذَضخ فٍ  3

 كزبثخ انجحىس انؼهًُخ

كهُخ انطت انجُطشٌ/فشع األيشاك  02/3/2103 يحبمش

انذواعٍوأيشاك   

 

دوسح رذسَجُخ رفغُش َزبئظ رفبػم عهغهخ  4

 انجهًشح 
كهُخ انطت انجُطشٌ/ وحذح  23/4/2103 يؾبسن

 االيشاك انًؾزشكخ

وسؽخ ػًم انًزطهجبد االعجبسَخ واالخزُبسَخ  5

 حغت َظبو انًمشساد وانزشيُض
كلية الطب البيطري/لاعة جواد  1/4/2103 يؾبسن

 العبيدي

كلية الطب البيطري/لاعة جواد  02/3/2103 يؾبسن وسؽخ ػًم اػزًبد َظبو    انًمشساد   6
 العبيدي

دوسح رذسَجُخ هشق عاليخ انجبحش خالل  05

 انزؼبيم يغ االيشاك انفزبكخ
كهُخ انطت انجُطشٌ/ وحذح  3/5/2103  يؾبسن

 االيشاك انًؾزشكخ

نزغًُخ يكىَبد  GC-MASدوسح رذسَجُخ  06

 انًغزخهقبد انجكزُشَخ انًؼضونخ يٍ انهحىو 
كهُخ انطت فشؽ انقحخ انؼبيخ  01/3/2103 يؾبسن

 انجُطشٌ/

يمشس  وسؽخ ػًم انطشائك االعشائُخ  01

 انىسؽخ

كلية الطب البيطري/لاعة جواد  6/2/2103
 العبيدي

انزشثُخكهُخ  3/5/2103 يؾبسن وسؽخ ػًم اعزًبساد انزقُُف انىهٍُ 02  

كلية الطب البيطري/فرع األمراض  31/6/2103 يحبمش QPCRوسؽخ ػًم 21
 وأمراض الدواجن

20     

22     

ورشة عمل )نماط الموة والضعف الستمارة تمييم  0
 االداء(

كلية الطب البيطري/لاعة جواد  2/8/8119 محاضر
 العبيدي

كهُخ انطت انجُطشٌ/فشع األيشاك  2/0/2103 يحبمش دوسح رذسَجُخ ػٍ ايشاك هُىس انضَُخ  2

 وأيشاك انذواعٍ

دوسح رذسَجُخ اعزخذاو انجشايظ انحذَضخ فٍ  3

 كزبثخ انجحىس انؼهًُخ

كهُخ انطت انجُطشٌ/فشع األيشاك  02/3/2103 يحبمش

 وأيشاك انذواعٍ

 

دوسح رذسَجُخ رفغُش َزبئظ رفبػم عهغهخ  4

 انجهًشح 
انجُطشٌ/ وحذح كهُخ انطت  23/4/2103 يؾبسن

 االيشاك انًؾزشكخ

وسؽخ ػًم انًزطهجبد االعجبسَخ واالخزُبسَخ  5

 حغت َظبو انًمشساد وانزشيُض
كلية الطب البيطري/لاعة جواد  1/4/2103 يؾبسن

 العبيدي

كلية الطب البيطري/لاعة جواد  02/3/2103 يؾبسن وسؽخ ػًم اػزًبد َظبو    انًمشساد   6
 العبيدي

رذسَجُخ هشق عاليخ انجبحش خالل دوسح  05

 انزؼبيم يغ االيشاك انفزبكخ
كهُخ انطت انجُطشٌ/ وحذح  3/5/2103  يؾبسن

 االيشاك انًؾزشكخ

نزغًُخ يكىَبد  GC-MASدوسح رذسَجُخ  06

 انًغزخهقبد انجكزُشَخ انًؼضونخ يٍ انهحىو 
كهُخ انطت فشؽ انقحخ انؼبيخ  01/3/2103 يؾبسن

 انجُطشٌ/



 

 

 

 

 

 

 

يمشس  وسؽخ ػًم انطشائك االعشائُخ  01

 انىسؽخ

كلية الطب البيطري/لاعة جواد  6/2/2103
 العبيدي

 كهُخ انزشثُخ 3/5/2103 يؾبسن وسؽخ ػًم اعزًبساد انزقُُف انىهٍُ 02

كلية الطب البيطري/فرع األمراض  31/6/2103 يحبمش QPCRوسؽخ ػًم 21
 وأمراض الدواجن

20     

22     

 

 

 

 انهغبٌ انذائًُخ و انهغبٌ انًؤلزخ 

 التاسيخ  هؤقتح -ًىعها  دائويح  اللجٌح  خ

 2119 دائويح دائويح -لجٌح التىاصل هع الجاهعاخ االقليويح والعالويح 1

 2119 دائويح لجٌح تىفيش دليل تقىين الطالب  2

 2118 دائويح لجٌح كتاتح التقيين الزاتي للوختثشاخ  3

 25/1/2118   دائويح الوختثشاخ الوشكزيح الذائويحلجٌح جىدج  5

 25/2/2118  دائويح دائويح  لجٌح جىدج الوختثشاخ الفشعيح الذائويح 6

 28/2/2118   دائويح لجٌح اخالقياخ الٌشش الذائويح 7

 27/6/2118   دائويح لجٌح سالهح اللغح العشتيح الذائويح 8

 2118 دائويح لجٌح خطح التحسيي  9

 2118 دائويح لجٌح الخطح الستشاتيجيح  11

 2119 دائويح اللجٌح التطىعيح للٌشاطاخ التشفيهيح للطلثح  11

  2119 دائويح لجٌح التصٌيف الىطٌي  12

 2119 دائويح لجٌح الوٌاهج 13

    

    

 

  االخشياألَؾطخ انؼهًُخ 

  نوع النشاط 

 5  احباث عؾؿية تؼويم 

 

  املبادرات العؾؿية 



 

 

 

 

 

 

 

  لؾردائل واالراريح تؼويم عؾؿي 

  براءات االخرتاع 

  التعاقد مع مؤدسات الدولة 

 

 انًمشساد انذساعُخ انزً لًذ ثزذسَغهب

 بكالورووس ماجستري دكتوراه (  -ماجستري-) بكالورووس ت

 مواد 5    1

7    

2    

4    

5    

6    

 

 انًجبدساد و االػًبل انزطىػُخ 

 انغُخ  انًجبدسح او انؼًم انزطىػٍ  د

 انزجشع ثأؽغبس انُخُم إنً انًذسعخ  0

 

 صَبسح ػهًُخ إنً ثبثم

 صَبسح ػهًُخ إنً كشثالء

 سحهخ يُذاَُخ إنً يُضل انًفشخبد

 انزجشع ثأؽغبس انُخُم إنً انًذسعخ

 

 انًفمظسحهخ يُذاَُخ إنً  2

 

 

 صَبسح ػهًُخ إنً كشثالء 3

 

 

 ثبثم صَبسح ػهًُخ إنً 4

 

 

 احزفبل ػُذ انًُالد 5

 

 

 

 .كزت انؾكش ، انغىائض  و ؽهبداد انزمذَش

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 د
انغهخ انًبَحخ نكزبة انؾكش 

 وانزمذَش

انىصاسٌ او  سلى االيش

 انغبيؼٍ او االداسٌ
 عجت انؾكش ربسَخه

سئبعخ انغبيؼخ  0 1/3/2103فٍ        3611   
رضًُُب نهغهىد انًجزونخ فٍ 

 انًكهفخ ثهباَغبص االػًبل 

سئبعخ انغبيؼخ  رضًٍُ عهىد 2     

3/5/2103 0311 كهُخ انطت انجُطشٌ/انغُذ انؼًُذ 3  البيخ ػًم رطىػٍ 

كهُخ انزشثُخ انجذَُخ وػهىو  0

انشَبمخ/انغُذ انؼًُذ  

انًؾبسكخ انفبػهخ فٍ رمىَى  6/2/2103 321

 يخزجشاد انكهُخ

كهُخ انطت انجُطشٌ/انغُذ انؼًُذ 2  رغهُم ػًم انهغُخ انىصاسَخس 31/0/2103 406 

كهُخ انطت انجُطشٌ/انغُذ  3

 انؼًُذ

شعثح  28/2/2119

ضواى 

 الجىدج

 تجهيز طاتعح هلىًح

 

 

 

 انزٍ َغُذهب  : بد ــانهغ

 يحزشف(-يزىعو-)يجزذيءانًغزىي  انهغخ  د 

  عربي 0

  انؽؾيزي 2

  اخرى  3

 


