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 استوارة اًجاز الخطت التذرٌسٍت للوادة
 هثٌى هحوذ ابراهٍن االعم 

 Sadeh1970@gmail.com انجشيذ االنكزشَوي

 Biotechnology تقاًاث حٍاتٍت اعم انمبدح

 رابعتسٌىي/الورحلت ال ممشس انفصم

 اٌذاف انمبدح

 

زمبوبد انحيُيخ في مغبل انضساػخ انىغيغيخ انمخزهفخ نزطجيمبد انيفشق ثيه انفشَع 

في حم مشبكم انمغزمغ في  زمبوبد انحيُيخيغزؼشض إمكبويبد انَانٍىذعخ انُساصيخ, َ

  انمغبالد انمخزهفخ. 

 انزفبصيم االعبعيخ نهمبدح

 
 

 انمىٍغيخانكزت 

 

انمفبٌيم انشئيغيخ في صساػخ انخاليب َاالوغغخ َاالػعبء نهىجبد/د. ػجذ انمطهت عيذ 

 محمذ َ د. مجشش صبنح ػمش

 َصاسح انزؼهيم انؼبني َانجحش انؼهمي , عبمؼخ انمُصم 0991

 انمصبدس انخبسعيخ
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 االمزحبن انىٍبئي انمششَع االمزحبوبد انيُميخ انمخزجش انفصم انذساعي مرمذيشاد انفص

 %51مضالا   --- --- %50مضالا 

 مؼهُمبد اظبفيخ

 

 

 

 جوهىرٌت العراق

 

 

 وزارة التعلٍن العالً والبحث العلوً

 

 

 جهاز االشراف والتقىٌن العلوً

 دٌالى جاهعتاسن الجاهعت:

  التربٍت للعلىم الصرفت اسن الكلٍت:

 علىم الحٍاة اسن القسن:

 الرابعت الورحلت:

 هثٌى هحوذ ابراهٍن اسن الوحاضر الثالثً:

 استار هساعذ ً:اللقب العلو

 دكتىراٍ   الوؤهل العلوً:

 قسن علىم الحٍاة هكاى العول:
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 استوارة الخطت التذرٌسٍت للوادة                                                        
 الوالحظاث الوادة العولٍت الوادة الٌظرٌت التارٌخ االسبىع

1 06/01 

/6106 

   انزؼشيف َوجزح مخزصشح.

   اٌم صفبد انزكىُنُعيب انحيُيخ 62/01/6106 2

   انزمىيخ انحيُيخ َصيبدح االوزبط انىجبد 21/01/6106 3

   رطُساد في صىبػخ انزكىُنُعيب انحيُيخ مىز انحشة انؼبنميخ انضبويخ 6/00/6106 4

   اعبعيبد صساػخ انخاليب َاالوغغخ َاالػعبء انىجبريخ 02/00/6102 5

   انزؼميم االَػيخ َاالدَاد انمغزخذمخ َاالَعبغ انغزائيخ َ االعضاء انىجبريخ 61/00/6106 6

   يخاالَعبغ انغزائ 62/00/6106 7

مىظمبد انىمُ, انفيزبميىبد, االحمبض االميىيخ, انمغزخهصبد انطجيؼيخ, مُاد  4/06/6106 8

 رصهيت

  

   اعزحذاس َومُ انكبنظ َليبط ومُي 00/06/6106 9

   رمبيض انكبنظ َركُيه االفشع انخعشيخ َرغزيشٌب َالهمخ انىجبربد 01/06/6106 11

   االخالف خبسط انغغم انحي    65/06/6106 11

   صساػخ انخاليب انمؼهمخ 1/0/6102 12

   صساػخ انخاليب انمفشدح 05/0/6102 13

   ػضنً َصساػزً َانزٍغيه انغغمي انجشَرُثالعذ  66/0/6102 14

15     

16     
 ػطهـــــــخ وصـــــف انغـــــــــىخ                                                                                  

   حفظ انمُسَصبد انىجبريخ: ثبيهُعيب انحفظ ثبنزجشيذ انشذيذ 09/6/6102 17

   انزشكيت انغضيئي نهمبدح انُساصيخ 66/6/6102 18

   رطجيك  5/2/6102 19

   رطجيك 06/2/6102 21

   رطجيك 09/2/6102 21

   رطجيك 66/2/6102 22

   رطجيك 6/4/6102 23

   رطجيك 9/4/6102 24

   رؼشيفٍب, مصطهحبرٍب انٍىذعخ انُساصيخ 06/4/6102 25

   االوضيمبد االصمخ في انٍىذعخ انُساصيخ 66/4/6102 26

   ٌىذعخ انخهيخ 21/4/6102 27

   كهُوخ انغيىبد 2/5/6102 28

   اوزبط انىجبربد انمحُنخ َساصيب 04/5/6102 29

   اعزخذامبد انٍىذعخ انُساصيخ في مغبل اوزبط وُارظ االيط انضبوُيخ انطجيخ 60/5/6102 31

   انمفبػالد انحيُيخ 61/5/6102 31

 جوهىرٌت العراق

 

 

 وزارة التعلٍن العالً والبحث العلوً

 

 

 جهاز االشراف والتقىٌن العلوً

 جاهعت دٌالى اسن الجاهعت:

 التربٍت للعلىم الصرفت اسن الكلٍت: 

 علىم الحٍاة اسن القسن:

 االولى الورحلت:

 هثٌى هحوذ ابراهٍن الوحاضر الثالثً:اسن 

 هذرس اللقب العلوً:

 دكتىراٍ الوؤهل العلوً:

 قسن علىم الحٍاة هكاى العول:



 غ انؼميذ:رُلي      :                                                                                                                            األعزبررُليغ 


