
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  انزببعً طىالا 1

  اطى االو انزببعً 2

  انٍٕو  انشٓز  انظُت انًخمسو نهسراطت يٕانٍس 3

  حبرٌد انخعٍٍٍ  انًُٓت 4

  يسة انرسيت 5

  عُٕاٌ انعًم 6

  عُٕاٌ انظكٍ 7

8 

 

 انشٓبزة

 انحبصم عهٍٓب

 انبكبنٕرٌٕص

 

  االذخصبص

  انجبيعت

  انكهٍت

  مظىان

  حبرٌد انحصٕل عهى انشٓبزة

  انًعسل

 انسبهٕو انعبنً

 

  االذخصبص انعبو

  االذخصبص انسلٍك

  رلى ٔحبرٌد االيز انجبيعً

  انخمسٌز

  انكهٍت انًبَحت نهشٓبزة

  انجبيعت انًبَحت نهشٓبزة

        انًبجظخٍز  

  االذخصبص انعبو

  ٍكاالذخصبص انسل

  رلى ٔحبرٌد االيز انجبيعً

  انخمسٌز

  انكهٍت انًبَحت نهشٓبزة

  انجبيعت انًبَحت نهشٓبزة

8 

 

 انشٓبزة انًطهٕبت

 

 

 زكخٕراِ                يبجظخٍز        زبهٕو عبنً               

 

 ٔطٍهت االحصبل 9
  انٓبحف االرضً

  انٓبحف انُمبل

( 077  قن )ًوىذج ز  
 ٔسارة انخعهٍى انعبنً ٔانبحث انعهًً

 زائزة انبحث ٔانخطٌٕز

 لظى انسراطبث انعهٍب

انًشًٕنٍٍ بأحكبو لبٌَٕ حعٌٕض  2222-2219انًخمسيٍٍ نهسراطبث انعهٍب زاذم انعزاق نهعبو انسراطً اطخًبرة 

 2215( نظُت 57ًعسل ببنزلى )ٍت ٔاالذطبء انعظكزٌت ٔانعًهٍبث االرْببٍت انانًخضزرٌٍ جزاء انعًهٍبث انحزب

البحث العلويالوىقع االلكتسوًي لىشازة التعلين العالي و  

www.mohesr.gov.iq 

 الوىقع االلكتسوًي لدائسة البحث والتطىيس

www.rdd.edu.iq 

ًٌهئ يٍ لبم نخظهظم انًزكشي نالطخًبرةا  

     //                                         فً يؤطظت انشٓساء انعهًٍت  لظى انزعبٌت 

http://www.mohesr.gov.iq/


  نكخزًَٔانبزٌس اال

 جٓت انخمسٌى 12

  انجبيعت / انٍٓئت

  انكهٍت / انًعٓس

 انمظى / انفزع
 

 

11 

َٕع انضزر أ االصببت 

نهًخمسو انًشًٕل ببحكبو 

 انمبٌَٕ

 

12 

 عاللت انًخمسو ببنشٍٓس

جزاء انعًهٍبث انًشبر 

 انٍٓب بأحكبو انمبٌَٕ

 حزفك شٓبزة انٕفبة  االة

 نٕفبةحزفك شٓبزة ا  االو 

 حزفك شٓبزة انٕفبة  االبٍ 

 حزفك شٓبزة انٕفبة  انبُج 

 حزفك شٓبزة انٕفبة  االخ 

 حزفك شٓبزة انٕفبة  االذج 

 حزفك شٓبزة انٕفبة يع عمس انشٔاج  انشٔج 

 حزفك شٓبزة انٕفبة يع عمس انشٔاج  انشٔجت 

13 

 حعٓس

 

 عالِ ٔبعكظّ اححًم انخبعبث انمبٍََٕت كبفتانفمزاث ابصحت انًعهٕيبث انًذكٕرة فً  أحعٓس

  االطى

  انخٕلٍع

  انخبرٌد

 

زائزة شٓساء ضحبٌب انعًهٍبث انحزبٍت ٔاالذطبء انعظكزٌت ٔانعًهٍبث ًٌآل ْذا انحمم يٍ لبم 

 -:االرْببٍت / يؤطظت انشٓساء

 

 

انضزر أ االطخشٓبز يٍ حأٌٍس 

زائزة شٓساء ضحبٌب لبم 

ث انحزبٍت ٔاالذطبء انعًهٍب

انعظكزٌت ٔانعًهٍبث االرْببٍت                  

 / يؤطظت انشٓساء

زائزة شٓساء ضحبٌب ذخى  انًؤطظتع رئٍض ٔحٕلٍيصبزلت 

انعًهٍبث انحزبٍت ٔاالذطبء 

انعظكزٌت ٔانعًهٍبث االرْببٍت                  

 / يؤطظت انشٓساء
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 وحتى االى3772الستشهاد قبل عام يوال هرا الحقل هي قبل هجلس الوحافظت في حالت كىى تازيخ ا

1-2  

ًٌهئ يٍ لبم  انخظهظم انًزكشي نالطخًبرة  

/                  /                            فً يؤطظت انشٓساء انعهًٍت لظى انزعبٌت  


