
 دٌانىخايؼح  أسى اندايؼو3 

 انطة انثٍطشيكهٍح أسى انكهٍو3 //

 االيشاض ًايشاض انذًاخن3 فشعأسى ان

 اًط انًنرصش حسٍن ػهً و.د. أسى انًحاظش3 

 تاسى يحًذ ينصٌسو.د. 

 و. اكشو احًذ حسن

  

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جهاز االشراف التقويم العلمي

 

 

 
 

 .MS-Wordتشنايح *  ذًهئ االسرًاسج تٌاسطح 

 .PDF*  ذنشش االسرًاسج ػهى يٌلغ اندايؼح االنكرشًنً ػهى شثكح االنرشند تصٍغح يهف 
 

 

 (www.diyalauniv-iq.netاالسرًاسج يراحح ػهى يٌلغ خايؼح دٌانى االنكرشًنً ػهى االنرشند ) يالحظح3

 

 انخطح انرذسٌسٍح انسنٌٌح (( اسرًاسج))  
 

 انرذسٌس3ً اسى 

 3انثشٌذ االنكرشًنً 

 اسى انًادج3 ايشض انذًاخن

 انفصم3 يمشس ايشض انذًاخن

 اىذاف انًادج3 انرؼشف ػهى االيشاض انًخرهفح نهذخاج ًانطٌٍس انذاخنح ًكٍفٍح ذشخٍصيا ًػالخيا 

 انرفاصٍم االساسٍو نهًادج3 االيشاض انثكرٍشٌح ًانفٍشًسٍح ًانفطشٌح ًاالًنً انرً ذصٍة انطٌٍس انذاخنح 

 كتاب امراض الذواجن لالستار الذكتور فؤاد

 الشيخلي

Diseases of Poultry -2013 
 انكرة انًنيدٍح3

Textbook of poltry diseases ,)Swyne( diseases of poultry   انخاسخٍح3انًصادس 

يانشيش انؼًهً انسؼً اننيائً  انفصم انذساسً 

 األًل 23  17 40

 انثانً
 

 ذمذٌشاخ انفصم3

 3إظافٍحيؼهٌياخ  

 األًلانفصم انذساسً  – األسثٌػًخذًل انذسًط 

60 
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اننظشٌح انًادج ٍحهانؼً انًادج انًالحظاخ  انراسٌخ 

ع
ٌ
سث

ال
 ا

 أيشاض نمص انرغزٌح ذششٌح انذًاخن 
11\10\2022  

1 

 أيشاض نمص انرغزٌح يساكن انذًاخن 
22\10\2022  

2 

 أيشاض نمص انرغزٌح ذؼمٍى يساكن انذًاخن 
1\11\2022  

3 

 أيشاض نمص انرغزٌح ادخال ًخثح 
1\11\2022  

4 

 سانًٌنٍال تانٌسو ػالئك انذًاخن 
12\11\2022  

5 

 ذاٌفٌئٍذ انذخاج انٌاع انهماحاخ ًطشق انرهمٍح 
22\11\2022  

6 

 سانًٌنٍال تاساذٍفٌئٍذ ذاسٌخ انحانح انًشظٍح 
22\11\2022  

7 

 سانًٌنٍال اسٌضًنا طشق سحة انذو ًلرهح 
6\12\2022  

8 

االيشاض انًرسثثح تانشٍششٍا  ػشض ششائح ايشاض نمص انرغزٌح 

 انمانٌنٍح
13\12\2022  

9 

ػشض ششائح اصاتاخ انشٍششٍا  

 انمانٌنٍح

انًاٌكٌتالصياايشاض   
20\12\2022  

10 

 االيشاض انفطشٌح ػشض ششائح اصاتاخ انسانًٌنٍال 
22\12\2022  

11 

 انسًٌو انفطشٌح ػشض ششائح انًاٌكٌتالصيا 
3\1\2023  

12 

 كٌكسٍذٌا انذًاخن ػشض ششائح االيشاض انفطشٌح 
10\1\2023  

13 

انفطشٌحػشض ششائح انسًٌو   االيشاض انطفٍهٍح انذاخهٍح  

 ًانخاسخٍح
17\1\2023  

14 

 أيشاض نمص انرغزٌح  
24\1\2023  

15 

2023\1\31 أيشاض نمص انرغزٌح    16 

 ػطهح نصف انسنح
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 دٌانىخايؼح  أسى اندايؼو3 

 انطة انثٍطشيكهٍح أسى انكهٍو3 //

 االيشاض ًايشاض انذًاخن3 فشعأسى ان

 اًط انًنرصش حسٍن ػهً و.د. أسى انًحاظش3 

 تاسى يحًذ ينصٌسو.د. 

 و. اكشو احًذ حسن

  

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جهاز االشراف التقويم العلمي

 

 

 
 

 .MS-Wordتشنايح *  ذًهئ االسرًاسج تٌاسطح 

 .PDF*  ذنشش االسرًاسج ػهى يٌلغ اندايؼح االنكرشًنً ػهى شثكح االنرشند تصٍغح يهف 
 

 

 (www.diyalauniv-iq.netاالسرًاسج يراحح ػهى يٌلغ خايؼح دٌانى االنكرشًنً ػهى االنرشند ) يالحظح3

 انفصم انذساسً انثانً – األسثٌػًخذًل انذسًط 

 

حاننظشٌ انًادج حٍهانؼً انًادج انًالحظاخ  انراسٌخ 

ع
ٌ
سث

أل
 ا

ػشض ششائح يشض انرياب  

 انمصثاخ انًؼذي

 خذسي انطٌٍس
15\2\2023  

1 

ػشض ششائح يشض انرياب  

 انحندشج ًانشغايً

 يشض يٍشن ًانهٍكٌسض انهًفاًي
22\2\2023  

2 

 يرالصيح نمص انراج انثٍط ػشض ششائح يشض انكًثٌسً  
1\3\2023  

3 

انرايٌسػشض ششائح يٌه    يرالصيح انرمضو انًؼذي 
8\3\2023  

4 

 يشض انرياب خشاب فاتشٌشا ػشض ششائح يشض اندذسي 
15\3\2023  

5 

 يشض اننٌٍكاسم ػشض ششائح يشض يٍشن 
22\3\2023  

6 

يشض انرياب انرياب انمصثاخ  ػشض ششائح انهٍكٌسض انهًفاًي 

 انًؼذي
29\3\2023  

7 

 يشض انرياي انحندشج ًانشغايً ػشض ششائح يشض انكٌنٍشا 
5\4\2023  

8 

يشض اننٌٍكاسمػشض ششائح    يشض انفالًنضا انطٌٍس  
12\4\2023  

9 

 يشض انشػشح انٌتائٍح ػشض ششائح يشض اننٌٍكاسٍم 
19\4\2023  

10 

 يرالصيح يٌج انرايٌس ػشض ششائح يشض انضكاو انًؼذي 
26\4\2023  

11 

ػشض ششائح يشض انرياب  

 االيؼاء انرنخشي

يشض كٌنٍشا انذًاخن ًانضكاو 

 انًؼذي
3\5\2023  

12 

ػشض ششائح يشض انرياب  

 االيؼاء انرمشحً

يشض انرياب االيؼاء انرنخشي 

 ًانرمشحً
10\5\2023  

13 

 يشض صىشي انطٌٍس ػشض يشض انسم 
17\5\2023  

14 

ػشض ششائح انكٌكسٍذٌا  

ًاالصاتاخ انطفٍهٍح انذاخهٍح 

 ًانخاسخٍح

 يشض سم انطٌٍس
24\5\2023  

15 

   31\5\2023  16 
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