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 جثاس حو٘ذٕ هح٘غي الشت٘عٖ:   ـن ـــــــــاالعــ

  1551 : الد ــذاسٗخ الو٘ـ

 هرضّجالحالح الضّج٘ح :

 هغلن :   الذٗـــــــــــاًح

 جو٘لح / سعنفٌْى  :    صــــــالرـخـص

  ذذسٗغٖ : َــــــــــــالْظ٘ف

 اعرار هغاعذ  الذسجح العلو٘ح :

     جاهعح القادع٘ح –كل٘ح الفٌْى الجو٘لح :    عٌْاى العول

 labbar.mohaisen@qu.edu.iq :كرشًّٖ الثشٗذ إالل

 

 

 

 أّالً : الوؤُالخ العلو٘ح

 

 انتارَخ ح ـــانكهُ انجايعح انذرجح انعهًُح

 تكالْسْٗط

 

 2791 انفنىٌ انجًُهح تغذاد

 2791 انفنىٌ  انجًُهح  كارونُنا انشًانُح االيرَكُح الواجغر٘ش

 الذكرْساٍ

 

 1001 انتصًُى وانفنىٌ انجًُهح انثنجاب انهنذَح

    أخشٓ

 

 

 

 انصىرج 



 

 

 

 

 

 

 

 

 االلقاب العلو٘حثاً٘اً : 

 

 

 

 : الوقشساخ الذساع٘ح الرٔ قود ترذسٗغِا ثالثا"

 حـــــالغٌ ادجـــــالو نـــالقغ خ

 انخانُح انتخطُط واالنىاٌ  انترتُح انفنُح 2

 انخانخح االنشاء انتصىَرٌ انترتُح انفنُح 1

   

   

 

 انراتعح يشروع تخرد تشكُهٍ انترتُح انفنُح 3

 انراتعح تحج تخرد انترتُح انفنُح 1

 انراتعح انجذارَاخ  انترتُح انفنُح 5

 :الرٖ أششف علِ٘ا( الشعائل  ،االطاسٗح  ): ساتعا"

 الغٌــح القغـــن حاعن األطشّحح  أّ  الشعال خ

2    

1    

 الرٖ شاسك فِ٘االعلو٘ح ّالٌذّاخ الوؤذوشاخ : خاهغا"

 ًْع الوشاسكح  االًعقادهكاى  ح ــالغٌ عٌْاى ال خ

 حضْس( ) تحث / تْعرش
يؤتًر اتحاد االدتاء انعرب  2

  واألفارقح

 يشارك تثحج نُثُا -جايعح تنغازٌ  1020

اننذوج انعهًُح نكهُح انفنىٌ  1

 انجًُهح

 يشارك تىرقح تحخُح قطى انترتُح انفنُح 1029

 اننذوج انعهًُح نجايعح انكىفح 3

 اِحار

 يشارك تثحج جايعح انكىفح 1027

 يشارك تثحج جايعح دَانً 1027 انفنىٌ انذونٍ نكهُحانًؤتًر انعهًٍ  1

انفنىٌ  انًؤتًر انعهًٍ انذونٍ نكهُح 5

 االنفنىٌ

 يشارك تثحج جايعح انقادضُح 1027

  االخشٓ: األًشطح العلو٘ح  عادعا" 

 تارَخ انحصىل عهً انهقة  انهقة انعهًٍ  خ

 1001 يذرش 2

 1021 اضتار يطاعذ 1



 

 

 

 

 

 

 

 

 خاسج الكل٘ح داخل الكل٘ح

انًشاركح تانًعرض انفنٍ انذونٍ فٍ جسَرج غىا  اقايح انًعرض انفنٍ انشخصٍ انطاتع 

 انهنذَح
 االشراف عهً رضى جذارَاخ فٍ انًكتثح انًركسَح

 

 انًشاركح فٍ انًعرض انفنٍ فٍ وزارج انخقافح تثغذاد

انًشاركح تانًعرض انفنٍ انًشترك يع كهُح فنىٌ 

 انقادضُح

 انًشاركح فٍ يعرض اوكطفىرد انذونٍ فٍ ترَطانُا

انًشاركح فٍ انًعرض انفنٍ نكهُح انفنىٌ انجًُهح 

 نهًؤتًر انعهًٍ

 انهنذ -ض الذّلٖ فٖ قصش ذاج هحل الوشاسكح فٖ الوعش

 انهنذ -الوشاسكح فٖ الوعشض الذّلٖ للفٌْى فٖ هْهثإ  

  

 

 ّ شِاداخ الرقذٗش. الجْائض كرة الشكش ، : "عاتعا

 الغٌح الجِح الواًحح الجائضج أّ شِادج الرقذٗش كراب الشكش أّ خ

 1021 رئُص جايعح انقادضُح شكر وتقذَر  7/9/1021فٍ  20953 2

 1023 رئُص جايعح انقادضُح شكر وتقذَر 1023/ 21/ 22فٍ  12172 1

 شكش 1113 /5/11فٖ  3/95/14441م.س.ى./ د 3

 1023وتقذَر 

 1023 يذَر يكتة رئُص انىزراء 

 1021 رئُص انجايعح اهذاءشكر عهً  15/22/1021فٍ  29611 1

 1029 رئُص انجايعح شكر وتقذَر 1029/ 6/ 3فٍ  9923ق.ب  5

 1027 رئُص انجايعح شكر وتقذَر      1027/ 2/ 2فٍ  197 6

 1029 انثناخ - انترتُح عًُذ كهُح شكر وتقذَر       25/6/1029فٍ  991 9

 1029 انجًُهح عًُذ كهُح انفنىٌ شكر وتقذَر     1029/ 6/ 29فٍ  990 9

 1029 عًُذ كهُح انفنىٌ انجًُهح شكر وتقذَر     1029/ 13/9فٍ  2056 7

 1029 رئُص انجايعح شكر وتقذَر 1029/ 9/9فٍ  22933ق.ب  20

 1029 عًُذ كهُح انفنىٌ انجًُهح شكر وتقذَر       21/2/1029فٍ  210 22

 1029 انفنىٌ انجًُهحعًُذ كهُح  شكر وتقذَر    23/6/1029فٍ  2913 21

 1029 عًُذ كهُح انفنىٌ انجًُهح  شكر وتقذَر     30/7/1029فٍ  1391 23

 1027 عًُذ كهُح انفنىٌ انجًُهح شكر وتقذَر   1027/ 1/ 29فٍ  2367 21

شكش  16/11/1112فٖ  1/12/1/ د22/55 25

  كرة ّذقذٗش علٔ اُذاء

 1029 يصر -يكتثح االضكنذرَح 

االكادٗو٘ح االهشٗك٘ح فٖ الْالٗاخ  شهادج تقذَر وقالدج اتذاع 15/21/1029 26

 الورحذج

1029 

سئ٘ظ جِاص االششاف ّالرقْٗن  شهادج تقذَر عهً تحكُى  10/21/1029  29

 العلوٖ

1029 

 شهادج تقذَرَح عهً تحج 16/3/1027 29

 

 

 1027 رئُص جايعح دَانً

 1027 كهُح انفنىٌ تجايعح دَانً عًُذ شهادج تقذَرَح عهً يعرض فن19/3/1027ٍ   27

 1027 عًُذ كهُح اِحار تجايعح انكىفح عهً تحجشهادج تقذَرَح 19/1/1027   10



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انثحىث انعهًُح :ثاهٌا"

 ضنح اننشر انثحج أضى  خ

 1023 انرضىو انصخرَح نعصىر يا قثم انتارَخ فٍ نُثُا 2

 1021 يذي تأحُر انفنىٌ عهً انًثانٍ انًعًارَح 1

 تاضعا":انكتة انًؤنفح أو انًترجًح.

 ضنح اننشر أضى انكتاب خ

 2779 يىجس تارَخ وتقنُاخ انفنىٌ 2

 1005 انخط انعرتٍ وانسخرفح انعرتُح االضاليُح 1

 1006 تاد يحم االصم وانصىرج  وانتقهُذ 3

 1023 تقنُاخ انتخطُط واالنىاٌ 1

 1023 انتصىَر االضاليٍ فٍ انهنذ 5

 

 اخ .ــ:انهغ "عاشرا

 ٍعرت             

 ٌانكهُس           

 


