
 عناوين الرسائل العلمية
  Table1 جامعة كركوك -المتوفرة في مكتبة كلية العلوم 

ID OuthorN BookN DarN ClassNo Notification 

 2016 انذبضجبد د.ثبٌ َذٚى رٌَٕ قغم انؿٕر ثبضزخذاو انزذٕٚم انًكٛف انًزؼذد انذذٔد غًٛبء قٛبء انذٍٚ ادًذ 1

 Emotion delection facial image based on ضٓٛم َجى يذًذ 2

geometric 

Loay e.george 2016 انذبضجبد 

 Amulti _ objective set covers problem for energy دنطٕز ػجذ انكرٚى 3

efficient target 

Baraa ali attea 2016 انذبضجبد 

 2016 انذبضجبد غبز٘ د.فٛؿم Color image segmentation for counting tree رَب فراش َجٛت 4

 Automated  planning  metropolitan ftth network زْراء يٓذ٘ يطرٔد 5

based on gis 

Dr. falah Hassan  mohod 2014 اثهذبضجبد 

 Delection and localization of non_ melanoma دانٛب َجٛم ػجذ هللا 6

skin cancer 

Dr.loay e.george 2014 انذبضجبد 

 2014 انذبضجبد Baeeier avoid ance for indoor mobile  robot Dr.loay kadum ػجذهللا ايٛرقذٗ  7

  Compressive audio blakley secret using زُٚت لبنت درٔٚع 8

transform coding 

Dr.loay e.george 4`201 انذبضجبد 

 arabic hand written segmentation and\ يُٗ خهف ادْى 9

recognition 

Dr.ban n.dgannon     dr . imad 

jasim 

 2014 انذبضجبد

 Semi_automatic detection of diabetic اًٚبٌ ػجذانؼسٚس 10

maculopathy from fundus images 

Dr. faisel g. mhammed . 2014 انذبضجبد 

 2014 انذبضجبد Student information   management system Dr.loay e.george دػبء غبكر َجى 11

 An optimized decision tree classification ادطبٌ ػهٙ كرٚى 12

algorithm for a data set 

 2014 انذبضجبد د. يٓذ٘ كسار دػًٛٙ

 Selective water marking based  on interframe زُٚت جٕاد ادًذ 13

coding and mean r 

Dr.loay  e. George 2014 انذبضجبد 

 2014 انذبضجبد Plam viens recognition and verification system Dr. loay edwar  George أضبيخ يذًذ جٕاد 14

  Data encryption using improve  neural  network Dr. ahmed  t.sadig     dr.najlaa ضٓٗ ػجذ هللا ردٛى 15

m.hussein 

 2014 انذبضجبد
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  General classification model using cooperative دُبٌ يذًذ 16

neural network 

Dr. ban  n. dhannoon 2014 اثهذبضجبد 

 An improved  localization algorithm in wireless يؼذ يذطٍ يجٕل 17

sensor network 

 2014 انذبضجبد د.اضًبء لبضى غرٚف

 2013 انذبضجبد د. ػًبد جبضى يذًذ َظبو رزجغ انذسو انجرٚذٚخ ثبنطزخذاو َظبو رذذٚذ انًٕلغ ادًذ ْبغى ثبلر 18

 2013 انذبضجبد Public key infrastructure .dr. loay edwar George ػجبش ردٛى 19

 An and to and secure voice  teansmission  in اضراء َبفغ يذًذ 20

smartphone 

  

 انذبضجبد

2013 

ثزرٔ غرافٛخ ٔجٕٛ انكًٛٛبئٛخ  انريهٛخ نزكٍٕٚ ربثخٛر ٔفٙ يُطمخ  اًٚبٌ يٓذ٘ يذًذ 21

 انطهًٛبَٛخ

 2018 ػهٕو االرـ د. ضريذ ػبؾٙ ػهٙ

زكٍٕٚ ؾخبرٚخ ٔجٕٛ كًٛٛبئٛخ ٔكفبءح رٕنٛذ انٓٛذرٔكبرثَٕبد ن ثبفٛم لبرق دطٍ 22

( يٍ يكبغف ٔيمبلغ ػٍ ضطذٛخ  جٛبكبر )رٛثَٕٛبٌ _ىجرٚطٛبٌ 

 يخزبرح غًبنٙ انؼراق

د. ؾجبح ادًذ اضًبػٛم    د. دنٛر دطٍٛ 

 ثبثبٌ

 2018 ػهٕو االرـ

ثزرح كًٛٛبئٛخ َٔػٕئٛخ انؿخٕر انُبرٚخ انجركبَٛخ فٙ َكٍٕٚ  غهٛر ثرْبٌ ػجذ انمبدر 23

ْٕريبٌ  انُطبق انزذبو انساكرٔش _ إلهٛى كردضزبٌ غًبنٙ 

 غرلٙ انؼراق

 2018 ػهٕو االرـ ؾجبح ادًذ اضًبػٛم د.

انزٕزٚغ انجٕٛكًٛٛبئٛخ نهكبديٕٛو فٙ ررثخ ٔركُٕٚبد ) انًبٕٚضٛجٍ  ادًذ دطٍٛ يجٛذ 24

_ انجالٕٚضٍٛ ( َٔجبد انؼُت ٔربثٛرْب انجٛئٛخ فٙ يُطمزٙ انذثص  

 ٔدالٕق فٙ يذبفظخ كركٕن

 2018 ػهٕو االغرـ د. دطٍ ادًذ ػهٙ

انزمٛطى انجٕٛنٕجٙ انزركٛجٙ ٔانُٓذضٙ نهًكبغف انؿخرٚخ ػهٗ  انمبدريذًٕد زكٙ ػجذ  25

لرٚك ثبزٚبٌ _ جًٙ رٚساٌ غرة يذبفظخ انطهًٛبَٛخ  غًبل 

 غرق انؼراق

د. أيٛذ ادًذ يذًذ    د. فرج ادًذ 

 اضًبػٛم

 2018 ػهٕو االرـ

جٕٛكًٛٛبئٛخ دراضخ ربثٛر انًطرٔدبد ػهٗ انخؿبئؽ انٓٛذرٔ  غبَٕ دًسح ٚبضٍٛ 26

نهًُطمخ انًذؿٕرح يبثٍٛ جطر٘ انؿرافٛخ ٔانطٓذاء فٙ يٛبِ 

 َٓر دجهخ ثبضزخذاو انًؼهٕيبد انجٕٛ يبركٛخ فٙ يذُٚخ ثغذاد

د. ػجبش رغٛذ ػهٙ    د. لٕرْبٌ يظٓر 

 دطٍ

 2018 ػهٕو االرـ

 2017 ػهٕو االرـ ثٓجذ   د. فراج ادًذ اضًبػٛمد. درٚذ  خ رركٛجٛخ نطٛخ جًجٕرانًذذٚخ / غًبل غرق انؼراقدراض غًٛبء إَر لبرق 27

رمٛٛى يُبلك انكؼف فٙ يؿفٗ كفم ثبضزخذاو انكفم انجٕٛرُكٛكٛخ  دبيذ ػهٙ َبؾر ) الرٔدخ انذكزٕرح ( 28

 ٔضم انؼراق –فٙ َبدٛخ انكفم فٙ يذبفظخ ثبثم 

 2016 ػهٕو االرـ د. ايٍٛ اثراْٛى انٛبضٙ

انزؿذٛذبد انُٓذضٛخ نًُبرج رطجٛمٛخ الغراـ اجٓسح  رزطٕٚر ػال ػهٙ دطٍٛ 29  2017 ػهٕو االرـ د. فبنخ دطٍ يذًٕد
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 انزًٕقغ انزفبؾهٛخ ٔانًالدٛخ

 

انزٕزٚغ انجٕٛكًٛٛبئٛخ انذٛبرٙ  نؼُؿر فهٕرفٙ  انًبء ٔانزرثخ ٔ  ؾفب دبيذ ػجذ انردًٍ 30

 ػاللزّ ثبيراـ انفى ٔاالضُبٌ فٙ كركٕن / غًبنٙ انؼراق

 2017 ػهٕو االرـ رغٛذ ػهٙد. ػجبش 

انجٕٛكًٛٛبء انجٛئٛخ نهٕٛرإَٛو فٙ ثؼف االَطمخ انططذٛخ نًذُٚخ  يرٔاٌ ادًذ ؾبنخ 31

 كركٕن / غًبنٙ انؼراق

 2017 ػهٕو االرـ ضٍ ادًذ ػهٙ\د. ح

 2016 ػهٕو االرـ ػجذ انرزاقد. َٓبد كرٚى     د. ثبٌ  يرالجخ ٔكػف انًٛبِ ثبضزخذاو رمُٛبٌ االضزػؼبر ػٍ ثؼذ افراح ؾالح يٓذ٘ 32

دراضخ رركٛت ٔاضم  َذذ انططذٛخ ثبضزخذاو ثُٛبد انسنسنٛخ   ْذٖ يظفر ػهٙ 33

 ٔضم انؼراق –ثالثٛخ االثؼبد 

 

 2016 ػهٕو االرـ د. َٕال ػجذ انرقب

انزذهٛم انطجب فٙ نززبثغ االٕٚضٍٛ فٙ يُطمخ انُجف ٔانطًبٔح  يذًذ كرٚى ػجذانذطٍٛ 34

 انؼراق

 2016 ػهٕو االرـ ضالو اضًبػٛم انذنًٛٙد. 

رمٛٛى االثر انجٛئٙ نهزٕضغ فٙ اضزخذايبد االرـ ػهٗ دٕـ َٓر  َٕٚص اثراْٛى اضًبػٛم 35

 انساة االؾغر غًبل غرق انؼراق

د. ثهطى ضبنى انطٕاظ   د. لؿٙ ػجذ 

 انْٕبة انطٓٛم

 2016 ػهٕو االرـ

انغرثٙ غًبل يذبفظخ يٛطبٌ جُٕة  رمٛٛى انًٛبِ انجٕفٛخ فٙ ػهٗ يرٚى ٚبضٍٛ لّ 36

 غرق انؼراق

  ػهٕو االرـ د. لؿٙ ٚبضٍٛ انكجٛطٙ
2016 

 –لجبلٛخ انززبثغ ٔ انخٕاؼ انًكًُٛخ نززبثؼبد انجبنٕٛجٍٛ انًزبخر  ٚبضٍٛ ؾبنخ كرٚى 37

 انُٕٛجٍٛ انًجكر فٙ انًُطمخ كركٕن

 2015 ػهٕو االرـ د. ػهٙ دأد كٛبدح

انجٕٛكًٛٛبء انجٛئٛخ نُٓر انفراد يٍ ضذح انُٓذٚخ انٗ يذُٚخ  ػأل غبكر لُجر 38

 انُبؾرٚخ , جُٕة انؼراق

اػهٕو االرـ  د. يرركٗ ججبر ػٛطٗ  2016 

ًَٕرج اإلدارح األيثم نهًٛبِ انجٕفٛخ فٙ يُطمخ كٕٚطُجك يذبفظخ  كالٔٚس ثكر ثبثٛس 39

 أرثٛم

 2016 ػهٕو االرـ د. ضٕضٍ يجٛذ ػهٙ

دراضخ رضٕثٛخ نزكُٕٚٙ انرؼ ٔانجم ) االٕٚضٍٛ االضفم( فٙ  ؾفبء ادٚت ؾبنخ 40

 يُبلك انًخزبرح _ جُٕة انؼراق

 2016 ػهٕو االرـ د. يبزٌ ٕٚضف رًر

أضزراكٕد انًبضزرخزٙ _االٕٚضٍٛ انًزبخر نػًبل ٔغرة  آَبر َؼٛى كبيم 41

 انؼراق

 2016 ػهٕو االرـ د. ضؼذ ضبيٙ انػٛخهٙ

انزذهٛم انزركٛجٙ نًُبلك يخزبرح فٙ َطبق انطٛبد انؼبنٛخ فٙ  ادًذ ػجبش دطٍ 42

 يذبفظخ دْٕن _ غًبل انؼرالر

 2016 ػهٕو االرـ د. يؿطفٗ رغٛذ انؼجٛذ٘

دراضخ انطجبلٛخ انذٛبرٛخ ٔانطجُبد انذلٛمخ نزكٍٕٚ َجًخ )  نذٍٚ غبكررؤٖ ػأل ا 43  2016 ػهٕو االرـ إضًبػٛم انذنًٛٙد. ضالو 



 عناوين الرسائل العلمية
 جامعة كركوك -المتوفرة في مكتبة كلية العلوم 

 انطجبغٛر٘ األػهٗ (فٙ يمبلغ يخزبرح غًبل انؼراق

اؾم ػًم ٔ انٕقغ انؿٓر٘ انزكُٕٚٙ انًمزذًبد االجطبو  ػًبد كبظى ػجذ انسْرح 44

 انؿٓرٚخ فٙ ٔاد٘ غهٛر , غًبل غرق انؼراق

 2016 ػهٕو االرـ د. اٚزٍ ْبد٘   د. دطٍٛ ػسٚس٘

انسنسنٛخ دراضخ رركٛت ٔاضم رذذ انططذٛخ ثبضزخذاو انجُٛبد  ْذٖ يظفر ػهٗ 45

 ثالثٛخ االثؼبد _ ٔضم انؼراق

 2016 ػهٕو االرـ دز َٕال ػجذ انرقب

 2016 ػهٕو االرـ د. اَؼبو جًؼخ ػجذ هللا رمٛى األثر انجٛئٙ نذمم انُفم غرق ثغذاد , ٔضم انؼراق يُٛب ضؼذ يذًذ 46

نزكٍٕٚ انًٕرٔد فٙ دمم  ثذرح  ٛخ انذٛبرٛخ ٔرذهٛم انطذُٙانطجبل إَٔر ادًذ َٕر٘ 47

 انُفطٙ غرق انؼراق

 2015 ػهٕو االرـ د. ضؼذ ضبيٙ انػٛخهٙ

انرلبٔ٘ انُفطٙ  رؿًٛى يطخ زانسانٙ ثالثٙ االثؼبد نذمم  ضريذ ؾجٛخ دًٛذ 48

 انجُٕثٙ

 2015 ػهٕو االرـ د. ػهٙ يكٙ دطٍٛ

نززجبثغ يؼذَٛخ ٔجٕٛكًٛٛبئٛخ ٔخؿبئؽ انُكٕج انُفطٙ  ايجذ غٓبة دًذ 49

انجٕارضٙ ) ضبر كهَٕب ٔكهٛكبٌ  ٔجٛبكبر ( فٙ يُطمخ زاخٕ  

 غًبل انؼراق

 2014 ػهٕو االرـ د. اٚزٍ ْبد٘

 Mineralogy  geochemistry and sorption efficiency دبرس إضًبػٛم يؿطبف 50

assessment of trafawi 

 2015 ػهٕو االرـ د. ؾبنخ يذًذ

ٔانخٕاؼ انًكًُٛخ نزكُٕٚبد انخؿٛت ٔغٕيخ  ٔضؼذ٘  انطجبلٛخ يؿطفٗ دبرى يذطٍ 51

 فٙ دمم يجٌُٕ انُفطٙ جُٕة انؼراق

 2015 ػهٕو االرـ د. ػهٙ دأد

رذذٚذ نزكبٍٔٚ ٔخساَبد انًٛبِ انجٕفٛخ  رذذ انططذٛخ  ثبضزخذاو  لبضى ػجذ ػطٛخ 52

) انػٓبثٙ (  لرٚمخ يمبٔيخ انُٕػٛخ فٙ يُطمخ انجُٕة ثكطبٚخ

 جُٕة غرق يذبفع ٔاضم

 2015 ػهٕو االرـ د. جبضى يذًذ ثبثذ

انزغٛراد انجٕٛكًٛٛبئٛخ ٔربثٛراد انجٛئٛخ نًٛبِ انؿرف انؿذٙ  َػٕاٌ يجٛذ رغٛذ 53

 فٙ انزرة فٙ يذُٚخ كركٕن / غًبنٙ

 2017 ػهٕو االرـ د. ؾجبح ادًذ إضًبػٛم

انجٛئٛخ الضزخذايبد االرـ ػهٗ ٔالغ انًٛبِ انجٕفٛخ فٙ  ربثٛراد ْبغى خٛر هللا يذًذ 54

 يُطمخ نٛالٌ / غًبل غرق انؼراق

 2016 ػهٕو االرـ د. ػًر ؾجبح انزًًٛٙ

رذهٛم َظبو انُفطٙ ٔانزطٕر انًكًُٙ نذمم انذًٚخ فٙ يذبفظخ  ْجّ ضؼذٌٔ يذطٍ 55

 يٛطبٌ جُٕة انؼراق

 2016 ػهٕو االرـ د. ثبير خسػم انؼبير٘

56 Abdul huseein  n.shnawa Determination of the oil characterization and 

petroleum system of fatha (lowerfars ) and ghar 

formations 

Dr. thamir khazaal al ameri 2016 ػهٕو االرـ 



 عناوين الرسائل العلمية
 جامعة كركوك -المتوفرة في مكتبة كلية العلوم 

   Dr. thamir khazaal al ameri ججٕنٕجٛب  َفم ركٍٕٚ انًٛبيخ نجُٕة غرق يذُٚخ انجؿرح رافذ َٕر٘ رجت 57

رمٛٛى جٕٛنٕجٛب يكًُٙ نزكٍٕٚ اثًػرق فٙ دمم لٕثخ انُفطٙ  يذًذ ْهٛم ؾكر 58

 جُٕة انؼراق

د. قٛبء ٕٚضف ػجذ انرأ٘    د. ػجذ هللا 

 ػجذ انذطٍ ػهٙ

 2016 ػهٕو االرـ

 انًمذادٚخ فٙ يُبلك زأُٚخثزرٔغرافٛخ  ٔجٕٛكًٛٛبئٛخ ركٍٕٚ  راَٛخ يؤٚذ ؾجر٘ 59

 ٔػًبدٚخ غًبل انؼراق

 2014 ػهٕو االرـ د. ثبير ػجبش انػًر٘

دراضخ جٕٛكًٛٛبئٛخ ٔيؼذَٛخ نهججكرٚذ فٙ يُطمخ االضكُذرٚخ فٙ  ٔئبو دطٍ كبظى 60

 انؼراق ٔيذٖ ؾالدٛزٓب فٙ ؾُبػخ انجؽ

 2014 ػهٕو االرـ د. ادًذ خكٛر إضًبػٛم

 2014 ػهٕو االرـ د. ثبير خسػم انؼبير٘ ٔرمًٛٛٓب نذك غرق ثغذاد , انؼراق  دخؿبئؽ انٓٛذرٔكبرثَٕبد ػهٙ خٕاو انزًًٛٙ 61

يؼذَٛخ ٔجٕٛكًٛٛبئٛخ ٔرمٛٛى كفمبح ايزؿبؼ  انكبؤنُٛبد  فٙ إزانخ  اٚبد ػجذ انذًٛذ ٕٚضف 62

 انفهساد انُمهٛخ  يٍ انًذبنٛم

 2014 ػهٕو االرـ د. ؾبنخ يذًذ ػٕـ

انجٕٛنٕجٙ انًزكبيم انثالثٙ االثؼبد نزكٍٕٚ انًػرق فٙ انًٕدٚم  زُٚت يبجذ يذًذ ضؼٛذ 63

 دمم َٕر انُفطٙ , يذبفظخ يٛطبٌ

د. يذدذ ػهٕٛ٘ َبؾر   د. ضًٛر َٕر٘ 

 انجٕاد

 2014 ػهٕو االرـ

انزذهٛم انطذُٙ ٔانززبثؼٛخ انطجمٛخ نززبثؼبد االنجٍٛ انطُزَٕٙ فٙ  يبْر يُذٚم يٓذ٘ 64

 كركٕن  غًبل غرق انؼراق ضٕرداظ _ غمالٔح

د. ضؼذ ضبيٙ انػٛخهٙ   د. يبزٌ ٕٚضف 

 رًر

 2014 ػهٕو االرـ

رضٕثٛخ ركٍٕٚ أرا ) انذٚغَٕٙ األػهٗ _ انكبرثَٕٙ األضفم ( فٙ  ٔضٛى يجٛذ ثُٓبو 65

 غًبل ٔغرة انؼراق

 2014 ػهٕو االرـ ثبير ػجبش انػًر٘

[ ظبْر خهٛم ػهٙ 66 ٔجٕٛركُٛكٛخ نًٕلغ ضذ غِٕٛ  ضٕر  غًبل  دراضخ جٕٛفٛسٚبئٛخ 

 غرلٙ كركٕن / غًبل انؼراق

د. ادًذ غٓبة انجُبء   د. ضهًبٌ زٍٚ 

 انؼبثذٍٚ

 2014 ػهٕو االرـ

 2014 ػهٕو االرـ د. يؼزس ػجذ انطزبر انذثبش دراضخ ْٛذرٔنٕجٛخ ْٔٛذرٔكبرثَٕٛخ نًُطمخ انردبنٛخ / االخٛكر غٓذ ػبدل فبقم 67

 Geophysical techniges and petro physical نٕيب ٕٚضف 68

modeling used to study the characterizat 

 2014 ػهٕو االرـ د. ايٍٛ إثراْٛى   د. ضًٛر َٕر٘

انزمٛى انًًكُٙ نزكٍٕٚ انًٛبيخ فٙ دمم رلبٔ٘  انُفطٙ جُٕة  َطٛى غٓبة ادًذ 69

 انؼراق

د. يذدذ ػهٕٛ٘ َبؾر   د. َبز دطٍ 

 غرع

االرـػهٕو   2014 

 2014 ػهٕو االرـ د. ػهٙ دأد   د. يذدذ ػٕٛ٘ َبؾر لبٚفخ انززبثغ ٔ انؿفبد انًكًُٛخ  نزكٍٕٚ انٓرثخ جُٕة انؼراق ايٛر جٕاد كبظى 70

انطهجٙ (   دراضخ ربثٛر  غجبر  افراٌ االضًُذ ) رٔ األثر انجٛئص ٚسضف ػجذ انكرٚى انًجًذٙ 71

ثًؼهٕيبد يزمذيخ  يخزهفخ ػهٗ خٕاؼ االضًُذ انًؼبيم يخزبرح 

 فٙ انؼراق

د. دبيذ دطٍ ػجذ هللا  د. فبئسح ػجذ 

 انمبدر انجرزَجص

 2014 ػهٕو االرـ

رذهٛم انززبثغ انطجبلٙ نهكبيجبَٙ األػهٗ _ الفٙ دمم ثسركبٌ  إَٔر كبظى يٕضٗ 72

 انُفطٙ  جُٕة غرق انؼراق

 2014 ػهٕو انرـ د. ػهٙ دأد
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انجُٛخ انطذُٛخ ٔ انؿفبد انًًكُٛخ انزكَٕٙ  َٓر ػًر ٔيٕدٔد فٙ  َٕر جٕاد ػجذ انذطٍٛ 73

 دمم انهذٛص جُٕة انؼراق ؤ

 2014 ػهٕو االرـ د. ضؼذ ضبيٙ انػٛخهٙ

 د. ؾبنخ يذًذ ػٕـ    د. ػًر ؾجبح جٕٛكًٛٛبئٛخ انذكرٚخ فٙ كركٕن انؼراق جٕدد ػجذ انجهٛم يذًذ زكٙ 74

 إثراْٛى

 2017 ػهٕو االرـ

 2016 ػهٕو االرـ د. َهؿر خسػم انؼبير٘ االدزًبنٛخ انٓٛذرٔكبرثَٕٛخ فٙ دمم انغبف انُفطٙ جُٕة انؼراق ادًذ ؾبئت رغٛذ 75
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 انؼراق

 2016 ػهٕو االرـ د. ثبير ػجبش انػًر٘
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د. يذدذ ػهٕٛ٘ َبؾر   د. ضًٛر َٕر٘ 

 انجٕاد

 2014 ػهٕو االرـ

جٕٛكًٛٛبئٛخ ٔيؼذَٛخ انؿخٕر انطفم كذنٛم نهًؿذرٚخ نًكبغف   يؿطفٗ غٓبة اجًذ 78

 ٔدٔكبٌ غًبل غرق انؼرالؤ ركٍٕٚ كٕنٕظ فٙ  يُطمزٙ غمالٔح

د. ػجبش رغٛذ ػهٙ   د.  لٕرْبٌ يظٓر 

 دطُٗ

 2019 ػهٕو االرـ

انزمٛٛى انجٕركُٛكٙ نهزرضجبد انذذٚثخ نغرـ اَزبج لبثٕق رراثٙ   درٚب ػجذ انؿًذ ايٍٛ 79

 يكغٕل  فٙ يُطمخ نٛالٌ / كركٕن  انؼراق

 2019 ػهٕو االرـ ػهٕو االرـ د. أيٛذ ادًذ يذًذ 

دراضخ ْٛذرٔنٕجٛخ  ٔيٕدٚم انرٚبقٙ نذٕـ غٕاٌ انثبَٕ٘ فٙ  جًؼخ كرٚى يذًذ 80

 كركٕن

 2019 ػهٕو االرـ د. ػًر ؾجبح اثراْٛى

دراضخ  يؼذَٛخ  ٔجٕٛكًٛٛبئٛخ نذؿٗ  انكهٗ فٙ  يذُٚزٙ كركٕن  إَار ضٕٚذ جبضى 81

 ٔ انفهٕجخ  ٔانزبثٛراد انجٛئٛخ  ػهٛٓب

 2019 ػهٕو االرـ د. دطٍ ادًذ ػهٙ
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