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 استوارة اًجاز الخطت التذرٌسٍت للوادة

 

 

 

 عوار احوذ سلطاى االعى 

 DRAMMARMOHAMED@YAHOO.COM انجشٌذ االنكزشًَٔ

 علن الىراثت اعى انًبدح

  يمشس انفظم

 اْذاف انًبدح

 

عؼم انطبنت لبدسا ػهى اٌ : ٌؼشف لٕاٍٍَ يُذل االٔل ٔانضبًَ ، ٌؼذد إَاع انغٍبدح ، 

،  ٌؼشف انزفٕق ٌٔؼذد إَاػٓب ًٌٍٔض ثٍٍ إَػّ ؽغت انزؾٕساد فً انُغجخ انًُذنٍخ

ٌؼشف االنٍالد انًزؼذد ٌٔؼذد إَاػٓب ٌٔؼطً يضبل نكم َٕع ، ٌؼذد طشق رؾذٌذ انغُظ 

كبئُبد انؾٍخ ، ٌمبسٌ ثٍٍ انٕساصخ انًشرجطخ ثبنغُظ ٔانٕساصخ انًزأصشح ثبنغُظ فً ان

ٔانٕساصخ انًؾذدح ثبنغُظ ، ٌشعى انخبسطخ انٕساصٍخ ، ٌؼشف انًبدح انٕساصٍخ ٔيكَٕبرٓب 

 ٔطشق رضبػفٓب ،

 انزفبطٍم االعبعٍخ نهًبدح

 
مية والخموية والمناعية والسكانية الوراثة المستدلية والتوسع في الوراثة المستدلية والوراثة الك

 والتكوينية والجينومات والطفرات الوراثية

 انكزت انًُٓغٍخ

 

 ػهى انٕساصخ اعبعٍبد ٔيجبدئ نهذكزٕس ػجذانخبنك يشاد

 ػهى انٕساصخ نهذكزٕس عؼذ ربط انذٌٍ

 انًظبدس انخبسعٍخ

 

GENETICS PRINCIPLES AND ANALYSIS 

DANIEL L. HARTL AND ELIZABETH W. JONES 

 االيزؾبٌ انُٓبئً انًششٔع االيزؾبَبد انٍٕيٍخ انًخزجش انفظم انذساعً رمذٌشاد انفظم

30% 16% 4%  50% 

 جوهىرٌت العراق

 

 

 وزارة التعلٍن العالً والبحث العلوً

 

 

 جهاز االشراف والتقىٌن العلوً

 دٌالى  اسن الجاهعت:

 التربٍت للعلىم الصرفتاسن الكلٍت: 

 علىم الحٍاة اسن القسن:

 الثالثت الورحلت:

 عوار احوذ سلطاى اسن الوحاضر الثالثً:

 استار هساعذ اللقب العلوً:

 دكتىراٍ الوؤهل العلوً:

جاهعت دٌالى / كلٍت التربٍت للعلىم  عول:هكاى ال

 الصرفت / قسن علىم الحٍاة
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 استوارة الخطت التذرٌسٍت للوادة

 
 الوالحظاث الوادة العولٍت الوادة الٌظرٌت التارٌخ االسبىع

انٕساصخ انًغزذنٍخ: يمذيخ ، لبٌَٕ االَؼضال ٔثؼغ  19/11/4112 1

 االَؾشافبد ػهٍّ

لبٌَٕ يُذل االٔل ، انؼاللخ ثٍٍ االنٍالد ، 

جبسي ، انزضأط انشعؼً ، انزضأط االخ

 انغٍُبد انًًٍزخ 

عبػخ َظشي +  2

 عبػخ ػًهً 2

لبٌَٕ انزٕصٌغ انؾش ٔانزفغٍش انغبٌزٕنٕعً نّ  42/11/4112 4

 ٔاالَؾشافبد ػُّ

لبٌَٕ يُذل انضبًَ ، انزضأط ثٍٍ اثبء 

رخزهف فً طفزٍٍ ٔصالصخ طفبد ، اعزخذاو 

طشٌمخ انًشثغ ٔانطشٌمخ انشٕكٍخ نزؾذٌذ 

 ٔانفئبد انًظٓشٌخَغت انزشاكٍت انٕساصٍخ 

 

انغٍبدح ٔإَاػٓب: انزبيخ ٔغٍش انزبيخ ٔانًٕاكجخ  4/11/4112 3

 ٔانفٕلٍخ

  االنٍالد انًزؼذدح

انزذاخم انغًٍُ ٔرؾٌٕش انُغت انًُذنٍخ  رذاخم انفؼم انغًٍُ 9/11/4112 2

 نهفئبد انًظٓشٌخ
 

  االسرجبط ثبنغُظ االنٍالد انًزؼذدح 12/11/4112 5

  عغالد انُغت نٕساصخ ٔانغُظا 43/11/4112 2

انٕساصخ انًشرجطخ ثبنغُظ ٔانًزأصشح ثبنغُظ   7

 ٔانًؾذدح ثبنغُظ

ؽششح انذسٔعٕفٍال رًٍٍض انزكش ػٍ االَضى 

 دٔسح ؽٍبرٓب ، انطفشاد فً ْزِ انؾششح
 

  االؽزًبالد ٔيشثغ كبي انُفبر ٔانزؼجٍش انغًٍُ 31/11/4112 8

فؾض ٔرؾهٍم َزبئظ انزضأط ثٍٍ ؽششاد  ٕاػّاالسرجبط انٕساصً ٔاَ 7/14/4112 9

ْغٍُخ فً صٔط يٍ انظفبد غٍش انًشرجطخ 

 ثبنغُظ

 

فؾض ٔرؾهٍم َزبئظ انزضأط ثٍٍ ؽششاد  انؼجٕس ٔانخشائظ انٕساصٍخ 12/14/4112 11

فً صٔط يٍ انظفبد انًشرجطخ  يخزهفخ

 ثبنغُظ

 

بد انكشٔيٕعٕيبد انغُغٍخ ٔرؼٍٍٍ انغُظ فً كبئُ 41/14/4112 11

 يخزهفخ

  االسرجبط ٔانؼجٕس انٕساصً

انٕساصخ انكًٍخ : اًٍْخ انغٍُبد انًزؼذدح ، انًكبفئ  48/11/4112 14

 انٕساصً ، انزٕأو

رؾذٌذ َغت االيشبط ٔانزشاكٍت انٕساصٍخ 

ٔانًظٓشٌخ انُبرغخ يٍ انزهمٍؼ االخزجبسي 

ثٍٍ اثٌٍٕ ٌخزهفبٌ فً يٕلؼٍٍ ٔساصٍٍٍ 

 ٔافزشاع ؽذٔس ػجٕس يفشد

 

  ؽبالد كجذ انؼجٕس ٔانُغت انُبرغخ طشق ظٕٓس انزشاكٍت انٕساصٍخ انغذٌذح فً انجكزشٌب 2/1/4115 13

انطفشاد انكشٔيٕعٕيٍخ ، انزشْٕبد  11/1/4115 12

 انكشٔيٕعٕيٍخ فً االَغبٌ

رؾذٌذ َغت االيشبط ٔانزشاكٍت انٕساصٍخ 

ٔانفئبد انًظٓشٌخ انُبرغخ يٍ انزهمٍؼ 

زهفبٌ فً صالصخ االخزجبسي ثٍٍ اثٌٍٕ ٌخ

 

 جوهىرٌت العراق

 

 

 وزارة التعلٍن العالً والبحث العلوً

 

 

 جهاز االشراف والتقىٌن العلوً

 دٌالى اسن الجاهعت:

 التربٍت للعلىم الصرفتاسن الكلٍت: 

 علىم الحٍاة اسن القسن:

 الثالثت الورحلت:

 عوار احوذ سلطاى ثالثً:اسن الوحاضر ال

 استار هساعذ اللقب العلوً:

 دكتىراٍ الوؤهل العلوً:

جاهعت دٌالى / كلٍت التربٍت للعلىم  هكاى العول:

 الصرفت / قسن علىم الحٍاة



يٕالغ ٔساصٍخ ٔافزشاع ؽذٔس ػجٕس يفشد 

 ٔػجٕس يضدٔط

انٕساصخ انغبٌزٕثالصيٍخ ٔرأصٍش االو ، انزفبف انظذيخ  18/1/4115 15

 فً انمٕلغ نًٍُب ، كبثب انجشايغٍٕو

رمذٌش انًغبفبد ٔيؼبيم انزٕافك ٔانزذاخم 

 ٔسعى انخشٌطخ انكشٔيٕعٕيٍخ

عبػخ َظشي +  2

 عبػخ ػًهً 2

انطفشاد فً انذَب انًبٌزٕكَٕذسي فً االَغبٌ  45/1/4115 12

 ٔثؼغ االيشاع

اعزؼًبل انخشائظ انكشٔيٕعٕيٍخ فً انزُجؤ 

 ثُزبئظ انٓغٍٍ انضُبئً
 

 عطلـــــــت ًصـــــف الســـــــــٌت                                                                                  

رشكٍت ٔرؾهٍم انًبدح انٕساصٍخ انذَب رغبسة نهجشُْخ  15/4/4115 17

ػهى اٌ انذَب ْٕ انًبدح انٕساصٍخ ٔاٌ انشَب ْٕ انًبدح 

 انٕساصٍخ فً ثؼغ انشٔاشؼ

اعزؼًبل انخشائظ انكشٔيٕعٕيٍخ فً انزُجؤ 

 ثُزبئظ انٓغٍٍ انضالصً االخزجبسي
 

ى رضبػف انذَب : انجشُْخ ػهى اٌ انزضبػف ٌز 44/4/4115 18

ثطشٌمخ َظف انًؾبفظخ ، اَضًٌبد انزضبػف ، 

 دٔس انشَب فً انزضبػف

ٔاٌُجشؿ  –ٔساصخ انؼشبئش : ارضاٌ ْبسدي 

ششٔط االرضاٌ ، ؽغبة ركشاس االنٍالد 

 انغبئذح ٔانًزُؾٍخ

 

اعزُغبؿ انشَب ، ػًهٍبد انزمطٍغ ٔانزؾٌٕش فً  1/3/4115 19

 إَاػّ انضالصخ

بة ؽغبة ركشاس االنٍالد فً ؽبنخ غٍ

 انغٍبدح ٔؽبنخ االنٍالد انًزؼذدح
 

41 

 

انزشعًخ ) رظٍُغ انجشٔرٍٍ ( انشفشح انٕساصٍخ  8/3/4115

ٔخظبئظٓب ، انؼٕايم انًغبػذح ، ثُبء انغهغهخ 

 انججزٍذٌخ

ؽغبة ركشاس االنٍالد انًشرجطخ ثبنغُظ ، 

 ٔاخزجبس رٕلؼبد انزٕاصٌ
 

ٔاؽذح ، رطٕس َظشٌخ عٍٍ ٔاؽذ عهغهخ ثجزٍذٌخ  15/3/4115 41

 انغٍطشح انٕساصٍخ ػهى ػًهٍبد االٌغ

رطجٍك ػًهً نؾغبة ركشاس ثؼغ انغٍُبد 

فً يغًٕػخ يٍ انطهجخ ، طفخ شؾًخ االرٌ 

انًزظهخ ٔانًُفظهخ ، اخزجبس انززٔق 

 ،يغبيٍغ انذو

 

انٕساصخ انكًٍخ ، ؽغبة انزجبٌٍ ، اشكبل  رُظٍى انزؼجٍش انغًٍُ فً ثذائٍخ انُٕاح 44/3/4115 44

 انغٍٍ ، دسعخ انزٕسٌشفؼم 
 

  طرق استخالص الحاهض الٌىوي الذًا رُظٍى انزؼجٍش انغًٍُ فً ؽمٍمٍخ انُٕاح 49/3/4115 43

انطفشح انغٍٍُخ : إَاػٓب ٔفمب نهزغٍشاد انغضٌئٍخ ،  5/2/4112 42

 انطفشح انزهمبئٍخ

  طشٌمخ لٍبط َمبٔح ٔرشكٍض انذَب

شؼبع ٔثؼغ انًٕاد اعزؾذاس انطفشح ثٕاعطخ اال 14/2/4115 45

انكًٍٍبٌٔخ ، اَظًخ اطالػ انضشس فً انذَب ، 

 انغٍُبد انمبفضح

رضخٍى عٍٍ يؼٍٍ يٍ دَب انًبٌزٕكَٕذسٌب 

 PCRفً رثبثخ انفبكٓخ ثبعزخذاو رمبَخ 
 

انغٍُٕيبد : رشكٍت انكشٔيٕعٕيبد ٔرُظٍى رزبثغ  19/2/4115 42

 انذَب فٍٓب ، اعزخالص ٔرؾهٍم انذَب نهكهَٕبد

ٍم انكٓشثبئً نُبرظ رفبػم انجهًشح انزشؽ

 انًزغهغم ػهى ْالو االكبسٔص
 

رطجٍك ثؼغ ادثٍبد انزمٍُخ انٕساصٍخ كبنُٓذعخ  42/2/4115 47

انٕساصٍخ فً رشخٍض ثؼغ االيشاع انٕساصٍخ 

ٔفشص ثظًبد انذَب ٔاَغبص يششٔع انغٍُٕو 

 انجششي

  

، كٍف اٌ انٕساصخ انزكٌٍُٕخ : يٕد انخهٍخ انًجشيظ  3/5/4115 48

 انؾبنخ انًزخظظخ ركشف ػٍ عٍُٕو انكبئٍ
  

انٕساصخ انغكبٍَخ : انًغزٕدػبد انغٍٍُخ ، لبٌَٕ  11/5/4115 49

 ْبسدي ٔاٌُجشؿ
  

   انزكشاس انغًٍُ ٔانؼٕايم انًؤصشح ػهٍّ 17/5/4115 31

   انٕساصخ انًُبػٍخ 42/5/4115 31

يٕعٕيٍخ انٕساصخ ٔانزطٕس : انزغٍشاد انكشٔ 31/5/4115 34

ٔػاللزٓب ثُشٕء االَٕاع ، رضبػف انؼذد 

 انكشٔيٕعٕيً ٔانزطٕس

  

 

 



 رٕلٍغ انؼًٍذ:      :                                                                                                                            األعزبررٕلٍغ 


