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          كهيت االداسة ًاالقخصاد –جامعت بغذاد :       عنٌان انعمم
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 .أًالً : انمؤىالث انعهميت  

 

ّالًاروخّةّـــالؽؾقّاجلامعةّالدرجةّالعؾؿقة

ذبؽالورووس

ذ

7991ّّ-7991ّاالدارةّواالقًصادّجامعةّاليصرة

0222ّ-7999ّاالدارةّواالقًصادّجامعةّاليصرةذاملاجدًري

ذهالدكًورا

ذ

0277ّّاالدارةّواالقًصادّجامعةّبغداد

ّ...............ّ.....................ّ.....................ذأخرى

  



 

 

 

 

 

 

 

 املواقعذالوزقػقةذاليتذسؿؾتذفقفاثانقا:ذ 

ّالًاروخّالوزقػةّّمؽانّالعؿل

0222ّّمؼررّقِمّكؾقةّاالدارةّواالقًصاد

0221ّّ-0222ّامنيّجمؾسّكؾقةّكؾقةّاالدارةّواالقًصاد

0272ّّ-0277ّّمِؤولّقِمّالدراداتّالعؾقاّكؾقةّاالدارةّواالقًصاد

0272ّّرئقسّقِمّاجلودةذكؾقةّاالدارةّواالقًصاد

ذ

 ثالٌا:ذاجلانذاليتذسؿؾتذفقفا 

ّالًاروخّجلـةّمؽانّالعؿل

0222ّّاىل0222ّّّكعضوّ-جلانّامًَانقهّكؾقةّاالدارةّواالقًصاد

ّكلّدـةّّٓؼقؼقهجلانّّكؾقةّاالدارةّواالقًصاد

0272ّاىل0277ّّّعؾقايفّالدراداتّالّامًَانقهجلانّذكؾقةّاالدارةّواالقًصاد

جلـةّامًَانّالًـافِيّلطؾيةّالدراداتّّكؾقةّاالدارةّواالقًصاد

ّالعؾقا

0272ّاىلّّ-0277

072ّّو0272ّّجلـةّاالسًؿادّاالكادمييّكؾقةّاالدارةّواالقًصاد

0272ّّو0272ّّرئقِةّجلـةّامًَانقةّكؾقةّاالدارةّواالقًصاد

0272ّّّجلانّسؾؿقةّكؾقةّاالدارةّواالقًصاد

ّ
0272ّّ-0272ّجلانّوضعّادىؾةّاالمًَانّالًـافِيّكؾقةّاالدارةّواالقًصاد

تدققؼّدٍالت،ّجرد،ّجلانّمـاقشةّرؾيةّّجلانّمًـوسةّكؾقةّاالدارةّواالقًصاد

ّاولقة..جلـةّمؼابؾةّرؾيةّالدراداتّالعؾقاّ.اخل



 

 

 

 

 

 

 

0271ّ-0272ّجلانّرصانهّسؾؿقةّوتـافِيّكؾقةّاالدارةّواالقًصاد

جلـةّخرباءّوجلـةّلِؾمّاجملًؿعيّّرةّواالقًصادكؾقةّاالدا

ّالًابعةّجملؾسّالوزراء

0271-0271ّ

ذ

 .ذأوذتطوورذالًعؾقم:ذاملشروساتذاليحٌقةذفىذجمالذالًخصصذخلدمةذاليقىةذواجملًؿعذرابعا 

 الدـة حملذالـشر أدمذاليحث ت

 0221 كؾقةّالرافدون اخًيارّالطروؼةّاالفضلّدلوازنةّخطوطّاالنًاج 1

 0221 كؾقةّاالدارةّواالقًصاد دلػاضلّونّررائؼّموازنةّخطوطّاالنًاجا 2

 0221 جمؾةّبابل االنؽوتريمزّوقواسدّاليقوعّالدولقةّ 3

 0221 كؾقةّالرافدون ادًُدامّرروؼيتّاحلدّوالػرعّواالحًؿالقة 4

0222ّّبقتّاحلؽؿةّدافعقةّاالْازّلدىّالعامؾنيّيفّذركةّالؽفرباءذ5

0222ّّجامعةّاليصرةّوـغّواالحًؿالقةّدلوزنةّاخلطوطّ–ؼةّموديّادًُدامّرروذ6

0222ّّكؾقةّاالدارةّواالقًصادّدافعقةّاالْازّومًِوىّالًعؾقمّلدىّرؾيةّجامعةّبغدادذ7

كؾقةّاالدارةّ–ادلًِـصروةّّالًعؾمّالًـظقؿيّودورةّيفِّٓنيّالعؿلذ8

ّواالقًصاد

0221ّ

0229ّّجامعةّاليصرةّقةتطيقؼّبرنامجّهاويبّلًَِنيّاالنًاجذ9

0270ّّادلعفدّالعاليّاحملاديبّوادلاليّالـٍاحّالِرتاتقٍيّسؾىّوفؼّالؼقادةّالًَووؾقةذ10

0270ّّكؾقةّاالدارةّواالقًصادّّ-بغدادّدورّاحلاكؿقةّيفّتعزوزّاخالققاتّاالسؿالذ11

0270ّّاليادلعفدّالعاليّاحملاديبّوادلّققاسّجودةّاخلدماتّالصَقةّيفّحمافظةّكربالءذ13

ّ كؾقةّاالدارةّ–جامعةّاليصرةّّدورّاجلودةّيفّتػعقلّاخالققةّالًعؾقمّاجلامعيذ14

ّواالقًصاد

0270ّ

ّ الًوجهّالِرتاتقٍيّلؾؿصارفّيفّتػعقلّادلشروساتّالصغريةّذ15

ّوادلًودطة

كؾقةّاالدارةّ–اجلامعةّادلًِـصروةّ

ّواالقًصاد

0270ّ



 

 

 

 

 

 

 

كؾقةّاالدارةّ–جامعةّاليصرةّّالػِادّاالداريدورّالرقابةّالِرتاتقٍقةّيفّاحلدّمنّذ16

ّواالقًصاد

0272ّ

كؾقةّاالدارةّّ-جامعةّبغدادّالًـؿقةّاالقًصادوةّسؾىّوفؼّروادوةّادلصارفذ17

ّواالقًصاد

0272ّ

تؼققمّمًطؾياتّادارةّاجلودةّالشامؾةّيفّمشروعّجمِرّنادرّذ18

ّ/احلؾة

كؾقةّاالدارةّّ-جامعةّبغداد

ّواالقًصاد

0272ّ

ّمـظؿةّالًـؿقةّواجلودة/ّتونسّ(ّدرورّ/ّاحلؾة222رّاجلودةّالشامؾةّيفّتػعقلّمشروعّ)دوذ19

ّ

0272ّ

0272ّّجمؾةّكؾقةّاالدارةّواالقًصاد/بغدادّدورّاالنًاجقةّاخلضراءّيفّْاحّادلـظؿاتّالصـاسقةذ20

0272ّّ/بغدادجمؾةّكؾقةّاالدارةّواالقًصادّدورّمًطؾياتّاجلودةّالشامؾةّيفّتػعقلّاداءّادلشروعذ21

0272ّّجامعةّجقفان/ّاربقلّدورّتؽـولوجقاّادلعؾوماتّيفّتيينّاالبداعذ22

0272ّّجامعةّكربالء/ّكربالءّالًُطقطّاالدرتاتقٍيّكاداةّالدرتاتقٍقةّاجلودةذ23

0272ّّجامعةّالؽوفة/ّالـٍػّدورّالًُطقطّاالدرتاتقٍيّيفّروادوةّاجلودةّالًعؾقؿقةذ24

0272ّّجمؾةّكؾقةّاالدارةّواالقًصاد/بغدادّولّيفّدرتاتقٍقاتّبورترّالًـافِقةادًُدامّميادئّفاوذ25

0272ّّجامعةّاليصرةّدورّمًطؾياتّاالدارةّاليقىقةّيفِّٓنيّاالداءّاليقىيذ26

0272ّّجامعةّاالنيارّاجلودةّاالداروةّسؾىّوفؼّالًُطقطّاالدرتاتقٍيذ27

ةّبغدادّكؾقةّاالدارةّجامعِّٓنيّاخلدمةّالًؿروضقةّوفؼّاجلدولةّذ28

ّواالقًصاد

0272ّ

0272ّّجمؾةّاالدارةّواالقًصادّاالداءّالرواديّوفؼّالذكاءّالًـافِيّواالدرتاتقٍيذ29

0272ّّجامعةّاليصرةّٓؾقلّاالثرّاليقىيّلؾؿوادّالصؾيةّدرادةّيفّامانةّالعاصؿةذ30

0272ّّجامعةّالشارقةّاالنًاجّالرذقؼّوفؼّاالنًاجقةّاخلضراءذ31

ّ

ّ

االنًاجقةّاخلضراءّودورهاّيفّاالدًدامةّلالداءّاليقىيّذ32

ّواالجًؿاسي

0271ّّجمؾةّالعؾومّلالحباثّاالنِانقة

0271ّّجامعةّاالنيارّادرتاتقٍقةّالًدروبّودورةّيفّٓؼقؼّاالداءّالرواديذ33

0271ّّجمؾةّالـصريةّاجلزائرّاالداءّالرواديّوفؼّادرتاتقٍقةّادلوهيةذ34

0271ّّجمؾةّاحباثّالِوودّرواديّوفؼّالقؼظةّاالدرتاتقٍقةالًِووؼّالذ35

0271ّّجمؾةّاالرروحةّالعؾؿقةّراسّادلالّالرواديّوفؼّالًوجةّاالدرتاتقٍيذ36

0271ّّجمؾةّاجلامعهّالعراققةّاالداءّالرواديّوفؼّراسّادلالّالرواديذ40

0271ّّاجلامعةّالعراققةّتطيقؼّمنوذجّكانوّلًؾيقةّمًطؾياتّالزبونذ41

  



 

 

 

 

 

 

 

 : انمقشساث انذساسيت انخى قمج بخذسيسيا. خامسا 

ذةـــــالدـذادةـــــاملذمـــالؼدذت

0227ّ دؾوكّتـظقؿيّقِمّالًٍاروني7ّ

0220ّ الًِووؼّقِمّادارةّاالسؿال0ّ

0222ّ ميادئّادارةّاالسؿالّقِمّاحملادية2ّ

0222ّ ميادئّادارةّاالسؿالّقِمّادارةّاالسؿال2ّ

0222ّ ادلواردّاليشروةّلصـاسقةقِمّاالدارةّا2ّ

0222ّ ادلواردّاليشروةّوادارةّاالنًاجّقِمّاالدارةّالصـاسقة2ّ

0221ّ ادارةّاالنًاجّوالعؿؾقاتّاالدارةّالصـاسقةّواالدارةّالعامةقِم1ّّ

الًُطقطّوالِقطرةّسؾىّاخلزونّّادارةّاالنًاجّّقِمّاالدارةّالصـاسقةّواالدارةّالعامة1ّ

 والعؿؾقات

0221ّ

0229ّ ادارةّاالنًاجّوالعؿؾقاتّوالًـظقمّالصـاسيّقِمّاالدارةّالصـاسقةّواالدارةّالعامة9ّ

0272ّ ادارةّاالنًاجّوالعؿؾقاتّقِمّاالدارةّالصـاسقةّواالدارةّالعامة72ّ

0277ّ ادارةّاالنًاجّوالعؿؾقاتّقِمّاالدارةّالصـاسقة77ّّ

0270ّ ؾقاتّوادارةّادلوادادارةّاالنًاجّوالعؿّقِمّاالدارةّالصـاسقة70ّّ

ّ

ّ

0270ّ ادارةّاجلودةّقِمّاالدارةّاالسؿال72ّّ

0270ّّادارةّدرتاتقٍقةّقِمّاالدارةّالصـاسقة72ّ

0272ّّالِؾوكّالًـظقؿيّقِمّادارةّاالسؿال72ّ

0272ّ-0272ّاالدارةّالِرتاتقٍقةّقِمّاالدارةّالصـاسقة72ّ

كؾقةّالعؾومّاالقًصادوةّاجلامعة/ّادارة71ّّ

ّالسؿاالالسؿالا

0272ّّادارةّاالنًاجّوالعؿؾقات

0272ّّ-0272ّادارةّمعرفةّادارةّاالسؿال71ّ

0272ّ-0272ّادارةّاالنًاجّوالعؿؾقاتّكؾقةّادلامونّاجلامعة/ّاالسؿال79ّ

0271ّ-0271ّّاالدارةّاالدًالاتقٍقةّكؾقةّاالدارةّواالقًصاد02ّّ

ادلعفدّاهلاليّلؾدراداتّادلالقة07ّّ

ّواحملاديقة

0271ّّادارةّانًاج



 

 

 

 

 

 

 

 :انخي أششف عهييا( انشسائم  ،االطاسيح  ): سادسا 

ذالدـــةذمـــالؼدذةردالالذاألرروحةذذأوذذادمذت

0270ّّاالدارةّالصـاسقةّاداءّادلشاروعّاالنشائقةدورّادارةّاجلودةّالشامؾةّيفّتػعقل7ّّ

0270ّّاالدارةّالصـاسقةّيفّْاحّادلـظؿاتّالصـاسقةّراءاالنًاجقةّاخلضدور0ّّ

0272ّّاالدارةّالصـاسقةّمًطؾياتّاجلودةّالشامؾةّودورهاّيفّاالدًدامةّاليقىقة2ّ

0272ّّادارةّاالسؿالّدورّادارةّاجلودةّالشامؾةّيفّاداءّادلوانئّالعراققة2ّ

0272ّّادارةّاالسؿالّافظةّالؽوتالعدالةّاالجًؿاسقةّودورهاّيفّتوزوعّالًُصقصاتّخلدماتّحم2ّ

0272ّّادارةّاالسؿالّتـؿقةّاالقالقمّ...منوذجّحمافظةّمقِان2ّ

0272ّّادارةّاالسؿالّدورّاالدًٌؿارّيفّتـؿقةّمشاروعّحمافظةّذيّقار1ّ

0272ّّاالدارةّالصـاسقةّاالداءّالِرتاتقٍيّسؾىّوفؼّاهلـددةّادلًزامـه1ّ

0272ّّالًامنيّصـاسةّالًامنيّدورّادلِؤولقةّاالجًؿاسقةّيف9ّّ

0272ّّاسؿالّدورّتؽـولوجقاّادلعؾوماتّيفّتطوورّاليطاقةّالذكقةّيفّمرابّالؼطاعّاخلاص72ّ

0272ّّادارةّصـاسقةّدورّتؽـولوجقاّادلعؾوماتّوادارةّادلعرفةّيفّادارةّادلشروع77ّ

0272ّّادارةّصـاسقةّيفّتؼققمّاداءّادلشاروعpertّوّ cpmادًُدام70ّّ

0272ّّادارةّاسؿالّتؼققمّاداءّادلشاروعّسؾىّوفؼّابعادّالؽؾػةّوالوقتّواجلودة72ّ

0272ّّادارةّاسؿالِّٓنيّاخلدمةّالًؿروضةّسؾىّوفؼّابعادّاجلدولة72ّ

0272ّّادارةّاسؿالّالقؼظةّاالدرتاتقٍقةّودورهاّيفِّٓنيّاخلدمةّالًؿروضقة72ّ

0272ّّادارةّاالسؿالًّؿروضقةدورّالًدروبّالداخؾيّيفِّٓنيّاخلدمةّال72ّ

0272ّّادارةّاالسؿالّتطيقؼّضؿانّاجلودةّيفّاداءّالعؿؾقاتّالًؿروضقة71ّ

0272ّّادارةّاالسؿالّاسادهّهقؽؾةّادلركزّالػوميّلالدًشاراتّوفؼّرؤوةّادرتاتقٍقة71ّ

0272ّّادارةّاالسؿالّتؼققمّالًدروبّيفّذركةّاخلطوطّاجلووة79ّ

0272ّّادارةّاالسؿالّحنيّداخلّالعراقّدرادةّيفّوزارةّاهلٍرةّوادلفٍرونادارةّاالزمةّلؾـاز02ّ

0272ّّادارةّاالسؿالّتؼققمّادلشاروعّدلركزّحمافظةّدواىل07ّ



 

 

 

 

 

 

 

0272ّّادارةّسامةّتؼققمّالعؼودّوفؼّالؼانونّيفّحمافظةّمقِان00ّ

0272ّّادارةّسامةّاالداءّالرواديّوفؼّادلواردّاليشروةّاخلضراء02ّ

0272ّّاالدارةّالصـاسقةّّاليـقةّالًًَقةّلؾؿشروعّوفؼّتؽاملّاداةّنشرّاجلودةّوامنوذجّكانوِٓني02ّ

0271ّّاالدارةّالصـاسقةّاالداءّالرواديّوفؼّالًوجةّاالدرتاتقٍي02ّ

0271ّّاالدارةّالصـاسقةّالًوجةّاالدرتاتقٍيّودورةّيفّراسّادلالّالروادي02ّ

0271ّّادارةّصـاسقةّوؼالؼقادةّاليارسةّوفؼّابداعّالػر01ّ

0271ّّاالدارةّالصـاسقةّالرباسةّالًِووؼقةّوّجودةّادلـًجّلًَؼقؼّاالداءّالروادي01ّ
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ذنوعذاملشاركةذذهامؽانذأنعؼادذةذــالدـذعـوانذالذت

)ذحبثذ/ذبودرتذ

ذحضور(

ّحضورّوارزميادلعفدّاخل0277ّّاجلقـاتّالوراثقة1ّ

ّمشاركّكؾقةّالػـونّاجلؿقؾة0270ّّاخالققاتّجودةّالًعؾقم2ّ

ّمشاركّكؾقةّالعؾومّاالدالمقة0270ّّنشرّثؼافةّاجلودة3ّ

ّ

جامعةّاليصرةّكؾقةّمؤمترّيف0270ّّّدورّاجلودةّيفّتػعقلّاخالققاتّالًعؾقمّاجلامعي 2

ّاالدارةّواالقًصاد

ّمشارك

ّحضورّوزارةّالًُطقط0270ّّامّضرورةّلؾًـؿقةوثّلؾؼطاعّالعداالصالحّوالًَ 2

ّمشاركةّكؾقةّاالدارةّواالقًصاد0272ّّالًـؿقةّاالقًصادوةّواالصالحّاالداري2ّ

ّمشاركةّكؾقةّاالدارةّواالقًصاد0272ّّاالصالحّاالداريّودورةّيفّاحلدّمنّالػِاد1ّ

ّمشاركةّجامعةّجقفان0272ّّمؤمترّجامعةّاربقل1ّ

ّمشاركةّكربالء0272ّّالءمؤمترّجامعةّكرب9ّ

ّمشاركةّالـٍػ0272ّّمؤمترّجامعةّالؽوفة72ّ

ّحضورّجمؾسّاالمنّالورين/الـفرون0272ّّمؤمترّمؽافَةّالعـػّضدّادلراءة77ّ

ّمشاركةّاليصرة0272ّّمؤمترّجامعةّاليصرة70ّ

ّمشاركةّاليصرة0272ّّمؤمترّجامعةّاليصرة72ّ

ّ
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ذالدـــةذاملؽانذدمذالدورةاذت

0270ّّامانهّجمؾسّالوزراءّالًُطقطّاالدرتاتقٍي/ّادلًِوىّالؼقادي7ّ

0270ّّامانهّجمؾسّوزراءّالًُطقطّاالدرتاتقٍي/ّادلًِوىّالًـػقذي0ّ

0272ّّادلؽًبّاالدًشاري/ّوزارةّالداخؾقةّاخالققةّرجلّالـظام2ّ

0272ّّهقىةّالـزاهةّادارةّاجلودةّالشامؾة2ّ

0272ّّهقىةّالـزاهةّادارةّاجلودة2ّ

0272ّّهقىةّالـزاهةّالًُطقطّاالدرتاتقٍي2ّ

0272ّّهقىةّالـزاهةّادارةّادلواردّاليشروة1ّ

0272ّّادلؽًبّاالدًشاري/ّمؽًبّادلػًشّالعامّّدواتّيفّهذاّاجملال2ّاكٌرّمنّّوزقػةّالرقابة1ّ

0272ّّي/ّمؽًبّادلػًشّالعامّادلؽًبّاالدًشارّّقضاواّجوهروةّيفّالؼقادةّوالًـظقم9ّ

0272ّّادلؽًبّاالدًشاري/ّكؾقةّاالدارةّواالقًصادّ(02دوراتّّمًـوسةّدلوزػيّمؽًبّادلػًشّالعامّ)اكٌرّمن72ّّ

-0272ّذيؽةّاالسالمّالعراقيّدوراتّمًـوسةّلشيؽةّاالسالمّالعراقي77ّ

0272ّ
0271ّّقةوزارةّالداخؾّدوراتّيفّالًدققؼّالداخؾيّلوزارةّالداخؾقة70ّ

0271ّّّاالدارةّواالقًصادّندوةّاالدارةّباحلب72ّ

0271ّّّاالدارةّواالقًصادّندوةّخطواتّالـٍاح72ّ

0271ّّّاالدارةّواالقًصادّروادوةّاجلودةّيفّالًعؾقم72ّ

0271ّّّاالدارةّواالقًصادّندوةّالعؼلّلؾًػؽريّولقسّلؾًُدور72ّ
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اجلائزةذأوذذكًابذالشؽرذأوذت

ذذفادةذالًؼدور

ذالدـةذاجلفةذاملاحنة

0222ّّسؿقدّالؽؾقةّكًابّذؽرّّ .7

ّ
0222ّّسؿقدّالؽؾقةّكًابّذؽرّ .0

ّ
0222ّّسؿقدّالؽؾقةّكًابّذؽرّ .2

ّ



 

 

 

 

 

 

 

0221ّّسؿقدّالؽؾقةّكًابّذؽرّ .2

ّ
0221ّّسؿقدّالؽؾقةّكًابّذؽرّ .2

ّ
0221ّّؿيوزورّالًعؾقمّالعاليّواليَثّالعؾّكًابّذؽرّ .2

0221ّّرئقسّجامعةّبغدادّكًابّذؽرّ .1

0221ّّسؿقدّالؽؾقةّكًابّذؽرّ .1

0221ّّسؿقدّالؽؾقةّكًابّذؽرّ .9

0221ّّسؿقدّالؽؾقةّكًابّذؽرّ .72

0272ّّسؿقدّالؽؾقةّكًابّذؽرّ .77

0270ّّسؿقدّالؽؾقةّكًابّذؽرّ .70

0270ّّسؿقدّالؽؾقةّكًابّذؽرّ .72

0270ّّسؿقدّالؽؾقةّكًابّذؽرّ .72

0270ّّـونّاجلؿقؾةكؾقةّالػّكًابّذؽرّ .72

0270ّّكؾقةّالعؾومّاالدالمقةّكًابّذؽرّ .72

0270ّّسؿقدّالؽؾقةّجائزةّ .71

0270ّّسؿقدّالؽؾقةّجائزةّ .71

ّ
0270ّّسؿقدّالؽؾقةّكًابّذؽرّ .79

ّ
0270ّّسؿقدّالؽؾقةّكًابّذؽرّ .02

ّ
0270ّّسؿقدّالؽؾقةّكًابّذؽرّ .07

ّ
0270ّّكؾقةّاالدارةّواالقًصادّ-جامعةّاليصرةّكًابّذؽرّ .00

ّ
0270ّّسؿقدّالؽؾقةّركًابّذؽّ .02

ّ
0270ّّسؿقدّالؽؾقةّكًابّذؽرّ .02

ّ
0270ّّسؿقدّالؽؾقةّكًابّذؽرّ .02

ّ
0272ّّسؿقدّالؽؾقةّكًابّذؽرّ .02

0272ّّسؿقدّالؽؾقةّالػـونّاجلؿقؾةّكًابّذؽرّ .01

0272ّّسؿقدّالؽؾقةّاالسالمّكًابّذؽرّ .01

0272ّّسؿقدّالؽؾقةّربّاالدـانّكًابّذؽرّ .09

0272ّّسؿقدّالؽؾقةّالؾغاتّكًابّذؽرّ .22

0272ّّ/بغدادسؿقدّكؾقةّاالدارةّواالقًصادّذفادةّتؼدورّ .27

0272ّّسؿقدّكؾقةّاالدارةّواالقًصاد/ّاليصرةّذفادةّتؼدورّ .20

0272ّّرئقسّجامعةّاربقلّذفادةّتؼدورّ .22

0272ّّرئقسّجامعةّكربالءّذفادةّتؼدورّ .22



 

 

 

 

 

 

 

0272ّّرئقسّجامعةّالؽوفةّذفادةّتؼدورّ .22

0272ّّقًصاد/ّبغدادسؿقدّكؾقةّاالدارةّواالّذفادةّتؼدورّ .22

0272ّّرئقسّجمؾسّحمافظةّبغدادّذؽرّوتؼدورّ .21

0272ّّسؿقدّالؽؾقةّكًابّذؽرّ .21

ّ
0272ّّسؿقدّالؽؾقةّكًابّذؽرّ .29

ّ
0272ّّسؿقدّالؽؾقةّكًابّذؽرّ .22

ّ
0272ّّرئقسّجمؾسّحمافظةّبغدادّكًابّذؽرّ .27

0272ّّوكقلّوزورّالًعؾقمّالعاليّّكًابّذؽرّوتؼدورّ .20

0272ّّسدّرئقسّاجلامعةمِاّكًابّذؽرّوتؼدورّ .22

0272ّّرئقسّجمؾسّحمافظةّبغدادّكًابّذؽرّوتؼدورّ .22

0272ّّسؿقدّالؽؾقةّكًابّذؽرّ .22

0272ّّسؿقدّالؽؾقةّكًابّذؽرّ .22

ّ

ّكًابّذؽرّمًػرقةّمنّسؿداءّكؾقاتّوجمؾسّحمافظةّوجمؾسّوزراء17ّووجدّاكٌرّمنّ

ذ.اليتذاجقدهااتذــالؾغتادعا:ذ 

 اللغة العربية             

 ة االنكليزيةاللغ             

 

   االسخار انمساعذ                               

 انذكخٌسة فضيهت سهمان داًد 

 


