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 ثيَرِست

 
 ٌاطاٌذُ يُكًُ بُشِ
 لُواٌطِ طمًَىاٌِ ثاسيَضطاّ ُٓجنىوٌُِ طُسوًاًٌُكاٌِ ٌُٓذاوُ ضاالكًُكاٌِ دوًَ بُشِ

 7107 ٓاداسّ
 (عُلٌ دُوُحم غالب) ُٓجنىوُُ ٌُٓذاوِ بؤ طفتىطؤيُك ُٓجناوذاٌِ طًًًَُ بُشِ

 
 
 
 
 
 
 

 ناساندن يةكةم: بةشى
 
 ثشؤرَ ٌاطاٌذٌِ .0
 طمًَىاٌِ ثاسيَضطاّ ُٓجنىوٌُِ ٌاطاٌذٌِ .7
 طمًَىاٌِ ثاسيَضطاّ ُٓجنىوٌُِ طُسوًاًٌُكاٌِ ٌُُٓذاو ٌاطاٌذٌِ .3
 طُسوًاُ ٌاوضُّ ٌاطاٌذٌِ .4
 ضاوديَشيٌ ثشؤرَّ ّجًَبُجًَكاس اليٌُِ ٌاطاٌذٌِ .5
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 ثشؤرَ ٌاطاٌذٌِ .1
 و يٌشيَاودض ُب ُتُبيتا كُِيُكيُ ،ىاًٌَِطم اّطضيَاسث ٌُِجنىوُٓ ُل اًُسوطُ ساٌٍُِيٌَى يٌشيَاودض ُّكيُ
 ىاٌِ،ًَطم اّطضيَاسث ٌُِجنىوُٓ ُل اًُسوطُ ّضٌُاو ساٌٍُِيٌَى كاًًٌُِاالكض و كاس ؤب كشدُ ىُضدواداُب
 ثشؤرَيُكِ ُكُكيُ .َوَوباسُل ُاٌطواٌ ستِثؤسا َّوُوكشدٌآلب و اًُكاٌَصىكاسًٓ ؤب ىٌكشدُضدواداُب ّيَطُسُل

 .ُٓوشيكٌ "NED" ٌىكشاطميد بؤ ًٌصتىاٌِ ٌطٍذوق داسايٌ ٌصَلجاُثب دٌَطُ ساديؤٍ
  

 :لُ بشيتًًُ يُكُيُ، ًُٓ ُكآٌِاواجن
  

 .ُكضٌُاو اًٌِتآلِاو ؤب شدساويَزبَُلِ ساٌٍُِيٌَى كشدًٌِتيُساٍُيٌَى و ٌاالكض َّباسُق سخظتٍَِد .0
  

 كاسّ ُب اتشيص وداٌَِبش ٓاواجنِ ُب اُ،ًتآلِاو وُساٌٍُيٌَى وُٓ ىاًٌَُُل ُكيد ٌذَّىثُي كِيَُلُيُسا دسوطتكشدٌِ .7
 .َوُكاٌَسٍُيٌَى سُطُب بىُ شيَاودض ِاَسوُِ و كشدًُتيُساٍُيٌَى
  

 اٌذٌِطُي ،َٓاساو ُتيَد كاَُسٍُيٌَى سُطُل َوُاًٌتآلِاو ُيُالُلُك ُّاًًًٌٍبًَت و سٌجُط و سا وُٓ صاٌذاٌِثً .3
 كرتّ.ُيُب سدوالُِ ِطٌَد
  
  
 :ُل تًَبَد ًٌتيبش ُيُكيُ ًُٓ كاًٌُِاالكض
  

 ىاٌِ.ًَطم اّطضيَاسث ٌُِجنىوُٓ ُل اًُسوطُ ساٌٍُِيٌَى كاسّ و ٌاالكض سُطُل ُاٌطواٌ ستِثؤسا كشدٌَِٓاواد .0
  

 كاُ.ًُاًٌسوطُ َسٍُيٌَى ٌاالكض و كاس سُطُل كاَُاواصًج َزيَتى و ضني ٍسا ينًصاٌ ؤب ًٌشطثسا جناوذآٌُِ .7
  

 ُُجنىوُٓ ُل اًُتآلِاو كشدًًٌِتيُساٍُيٌَى ؤَلٌس اتشّيص وكشدٌُِتث ؤب ،ُاٌطواٌ يؤٍساد كُِيُسٌاوُب جناوذآٌُِ .3
 كاُ.ًًُعيششُت اطصَد و
  

 ٌشطث ُب اتشيص ذاٌِطًًشٌط َّباسُل ،َكشاو َّوُبىٌؤك و تًبيُد ٍاس،ًىًط ،سِؤك جناوذاٌِ:ُٓ .4
 شدساو.يَزبَُلِ ساٌٍُِيٌَى كشدٌِيشيَاودض ِاَسوُِ و كشدًًُتيُساٍُيٌَى
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 :طمًَىاٌِ ثاسيَضطاّ ُٓجنىوٌُِ ٌاطاٌذٌِ .2
 
 ٍ وسُل ،َوًًُىاًٌَطم ٍ اطضيَاسث ٌ كَُلخ ُيُالُل َشدساويَزبَُلِ ٌ كًٌَُجنىوُٓ ،ٌ ىاًٌَطم ٍ اطضيَاسث ٌ ٌُجنىوُٓ

 ُتيَوُكَد َويًُشيَاودض ٍ وسُل و  شاُيصَو ٌ ٌُجنىوُٓ ٌ تيُكاؤسُطُب َوُتَطرتاوُب َويًُاطاي و   يٌداسا و  ٍ شِطًَكاس
 .َوُكىسدطتاٌ ٌ واٌُسلثُ  يٌشيَاودض شيَر

 كاُيًٍُىايَس و وَشِثًَ و اسيشِب ُيُِ  ٍَوُٓ  وايف و داُاكطضيَاسث ٍ شِطًَكاس ٍ طٍىسُل ُكشدٌيشيَاودض ُُجنىوُٓ ٌ تآلُطَد
  ًٌسشتثُسُط تيَبتىاٌش تا ، ينَيَىضسبَد داُاكطضيَاسث ٍ طٍىسُل  يٌداسا و   ٍشِطًَكاس ٍ كاسوباس  كخظتينيَس ؤب
 كؤٌاك ُك وا ٌ كيَسؤجُب بكات، ٍ شِطًَكاس ٌ بشدٌَىيَسُِب ٍ سٌُتٌُاط  ًجٌٌظَشث  ُثًٌَب اطضيَاسث ٍ كاسوباس ٌ بشدٌَىيَسُِب
 .ىذايَسُِ ٌ كاٌَكشاوثًَكاس اطاي و طتىسَد ُطُهَل تًَبٌُ

-30 ُل سُميبش ثؤهَ ٍ 7114-4-6 ٍ (70) َواسر ٍ اطاي  ُثًٌَب ،ٌ ىاًٌَطم ٍ اطضيَاسث ٌ ٌُجنىوُٓ ٌ وُكيُ ٌ خىل
 َواسر ٍ اطاي  ُثًٌَب ،ٌُُجنىوُٓ ٌ وَدو ٌ خىل ُك ُخىل ًُٓ ،ىكّاتبثًَ ٌذآًُ (40) ُل و شدسايَزبَُلِ دا0-7115
-كىسدطتاُ ٌ ىيَسُُِل كاًٌُُاح و صاُق و اكاُطضيَاسث ٌ كاٌٌُُجنىوُٓ ٌ اسدٌزبَُلِ ٍ اطاي 7119  َلٌطا ٍ (4)
 َواسر ٍ اطاي  ُثًٌَب ًَدو ٌ خىل ت،يَكذثًَ ٌذآًُ (37) ُل وَ شدساويَزبَُلِ دا 7104-4-31 ُل اقذا،ريع
-6-74 ُل  ؤٍخ  ٍَوُبىٌؤك ًُكيُ ا،،ريع-كىسدطتاُ ٌ ىيَسُِ ٌ اكاٌطضيَاسث ٍ اطاي 7119  َلٌطا ٍ (3)

 .كشد دا7104

  ًٌصتىاًٌٌ  ًٌتًَكيُ ٌذاً،ُٓ 07 اُسِطؤ بضوتٍُوَّ) لُ: بشيتني كُ ،ًُؤفشاكظ (7) ُل تيَكذثًَ ُُجنىوُٓ
 ٌذاً،ُٓ 4 كىسدطتاُ( ٌ ظالوًٓ  َُلٌوؤك و كىسدطتاُ  ًٌظالوًٓ ٍ ىشتطكيُ) تُخضو ٌذاً،ُٓ 00 كىسدطتاُ

 .ٌذاً(ُٓ 0 كىسدطتاُ ٌ صتىاًٌٌ ٌ اٌثُميِاو ٌذاً،ُٓ 0 ََيذًساف ٌذاً،ُٓ 3 كىسدطتاُ ٌ ىكشاتميد ٌ استث
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 :طمًَىاٌِ ثاسيَضطاّ ُِٓجنىوٌُ اٌِطُسوًاًٌُك ٌُُٓذاو ٌاطاٌذٌِ .3 
  
 كَُِلخ ،يُاطضيَاسث وُل ُكًَشُب ظتاطًَتآ اًُسوطُ ُك ىاًٌَِطم اّطضيَاسث ٌُِجنىوُٓ ٌذاوآٌُِ ُل (7) ظتادآًَُل

 ض:ًوآٌُ َ،يَكشَد واسرُِ ٌُُجنىوُٓ وُل اًُسوطُ ساٌٍُِيٌَى ُب و اًٌَسوطُ ّضٌُاو
  

 .ٌلُع دُوُحم غالب .0
  

 ِاب.َبذولىُع دُوُحم .7
 
 

 ٌلُع ييسُك) ٌاوبشاو لُجًَطُّ طمًَىاٌِ، ثاسيَضطاسّ بُ ُٓبىبُكش ُِظاهَ َُِلبزاسدٌِ لُثاط بشِياسَ ِاوكات
 بُآلً كُالسَ، قُصاّ بُ طُس سصطاسيٌ ٌاحُّ داًٌصتىّ طُسوًاًًٌُو ُٓويض كُ ُٓجنىوُُ، ٌُٓذاوِ ببًَتُ (ييسُك

 كُسيي) ثاسيَضطاس، وَك (ُٓبىبُكش ُِظاهَ) دَطتبُكاسبىٌِ واوَُلُكاٌِ تُواوٌُبىٌِ و ياطايٌ كًَصُّ بُِؤٍ تآًَظتا
 ٌُخىاسدوَ. ُٓجنىوُُ ٌُٓذاوِ بُ بىُ بؤ ياطايٌ طىيٍَذّ (عُلٌ

 
(CV) طمًَىاٌِ ثاسيَضطاّ ُٓجنىوٌُِ طُسوًاًٌُكُّ ٌُٓذاوُ دو 

 
(0) 

 شكىس عُلٌ حمُوُد غالب ضىاسّ: ٌاوّ
 طؤسِاُ فشاكظًؤُ:

 0987 كُالس لُدايكبىُ: طاَلٌ و شىيََ
 كُالس ًَٓظتا: ًٌصتُجًَبىٌِ شىيٍَِ

 ٌُوت شًكاسٍ لُ دكتؤسا خىيٍَذكاسّ سضىُ:دَ طاَلٌ بشِواٌاوُو
 طَُلت خًَضاٌِ: باسٍ

 صاٌكؤ واوؤطتاّ ثًَصرت: كاسّ
 فاسطٌ ًٍٓطمبًضٍ، عُسَبٌ، كىسدّ، دَيضاًٌَت: صواٌاٌُّ ُٓو

 ghalib8299@gmail.com ًٓىُينَ:



   راثؤرت شةشةمني –راثؤرتى يةكةى ضاوديَرى نويَنةرانى طةرميان لة ئةجنومةنى ثاريَزطاى سليَمانى 

 پەڕەی | 6
 

 M.ali ghalib  فُيظبىك:
 07702122501 تُلُفؤُ: رواسَ
 طشوشتًُكاُ طاواٌُ و باصسطاٌِ وصَو ثًصُطاصٍ لًزٌُّ طُسؤكِ ُٓجنىوُُ: ٌاو كاسّ

 تٌُذسوطتِ و ريٍطُيٌ سيضكخشاويَكِ لُضٌُذ ٌُٓذاً سيَكخشاوَيٌ: ضاالكٌ
 

(7) 
 

 سَصا عىوُس عُبذولىَِاب حمُوُد :ضىاسّ ٌاوّ
 طؤسِاُ فشاكظًؤُ:

 شًَخ حُوُّ ٌاصٌاو:
 0983 كُالس لُدايكبىُ: طاَلٌ و شىيََ
 فُسواٌبُساُ – كُالس ًَٓظتا: ًٌصتُجًَبىٌِ شىيٍَِ

 7117-7116 دبمؤً سضىُ:دَ طاَلٌ بشِواٌاوُو
 خًَضاٌذاس خًَضاٌِ: باسٍ

 واوؤطتا ثًَصرت: كاسّ
 shex Hamay فُيظبىك:

 07701581753 – 07701955029 تُلُفؤُ: رواسَ
 فاسطٌ كُوًَك عُسَبٌ، كىسدٍ دَيضاًٌَت: صواٌاٌُّ ُٓو

 لًزٌُ ضىاس ٌُٓذاوِ ُٓجنىوُُ: ٌاو كاسّ
 كشدوَ شاسَكُّ وُدًٌَُكاٌِ ضاالكًُ صؤسبُّ بُشذاسٍ سيَكخشاوَيٌ: ضاالكٌ
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 :طُسوًاُ ٌاوضُّ ٌاطاٌذٌِ .4
 كُدواتش دَكشيَت ُِرواس كؤٌُكُّ بُثًَكّاتُ كُسكىك ثاسيَضطاّ طُس دياسيًكشاوّ بٌُاوضُيُكِ طُسوًاُ

 طمًَىاٌِ. ثاسيَضطاّ طُس خشايُ تُعشيب، بُِؤكاسّ
 بؤ بىَتُوَ كىست لًَُٓظتادا طُسوًاُ ًٓذاسَّ ًٓذاسيًُوَ، لُسوّ بُآلً ثًَكذيَت، قُصا لُكؤوَُلًَك ٌاوضُيُ، ًُٓ

 (خاٌُقني. قُصاّ لُ بُشًَك و كفشٍ و كُالس) :قُصاكاٌِ
 سكىكُك ٍاطضيَاسث  ٌكات ٌكَيُىًَشُب َوُكىسدطتاٌ ٌىيَسُِ ٌتُحكىو ُيُالُل ،0990 طاَلٌ ساثُسِيين لُدواّ

 ،َوُشتَطد (نيقُخاٌ ٍصاُق ٌكاًًٌٌُاح ُل كًَشُب اُ،خيٌذُسبَد ، هَواضُوضُ ،ٍكفش الس،ُ)ك ٌصاكاٌُق  ُك
 الس،ُك  ٍصاُق ُل كاًًُُتيُساُبَىيَسُب و طُسواٌُف ؤب ٍاًب ٌٌىبٌُ ؤٍُِب شذاُاكطضيَاسث ٌٍاًٌَكّثًَ ُطُهَل ٍشا.ًَكّثًَ
 .سكىكُك ٍاطضيَاسث ٌٍذٌَاو ؤب كشاياسيد اُخيٌذُسبَد ٍصاُق

 دا،7113 َلٌطاُل شا،ًَع ٍىصثًَ ٌىيَسِر ٌخاٌوس ٍدوا ٌُٓتُسًٌَت، لُ طُسوًاُ ًٓذاسَّ فُسوًٌ ثًَطُّ بُثًٌَ
 ؤٍُِب طَوُٓ ِات، ٍذاسًٓ ٌكيًُشاؤب ٌشتى ٌاوٌَذَكُيُتِ السُك ٍاصُق ُك اًُسوطُ تش ٌكيَجاس

 ٌٌُجنىوُٓ ،طيًُذاسًٓ يًُشاؤب وُٓ ٌسكشدٌُطَاسض ؤب اُ،خيٌذُسبَد ُل سكىكُك ٍاطضيَاسث ٍَوُ شاٌذٌَىَُلِ
 ُك ٍاًَكّثًَ ٍ"اًُسوطُ ٍَذاسًٓ" 6/8/7116 ٍرؤس ُل كيَاسيشِب ُب كىسدطتاُ ٌىيَسُِ ٌشاٌيصَو
 ُتآلُطَد ٌفشاواٌكشدٌ و ُكَذاسًٓ ٌكاساكشدٌ ٍاوثًَ ُل ِاَسوُِ ،َداٌشاو السُك ٍصاُق ُل ٍُكَصُسكُو

 ييَسُِ ٍتش ٌاكاٌطضيَاسث ٍَىًَِاوش اًُسوطُ ٍَذاسًٓ ذاياسيشِب 7118 َلٌطا ُل ييَسُِ ٌتُحكىو ،ٌكاٌيًُشِطًَسِكا
 .ُكَذاسًٓ ٍاسًسشتثُسُط ُتَخصشاو ُب اسطضيَاسث ٌتآلُطَد َوُشَوس وُل و تيَبكش ذاُطَُلل َُلٍُواو

 بُآلً ُِيُ، ثاسيَضطاّ دَطُآلتِ طُسبُخؤيُو صؤس تاسادَيُكِ كاسطًَشِيًُوَ سوّ لُ ُٓطُسضٌ ًٓذاسَيُ، ًُٓ
 لُ دَكُُ بُشذاسيٌ ٌاوضُيُ ًُٓ خَُلكِ ُِسبؤيُ طمًَىاٌِ، ثاسيَضطاّ لُ بُشًَكُ ًَٓظتا ُِتا فُسوًُوَ، لُسوّ

 دَكُُ. دياسيٌ ُٓجنىوٌُُ لُو ٌىيٍَُسياُ و طمًَىاٌِ ثاسيَضطاّ ُٓجنىوٌُِ َُِلبزاسدٌِ
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 طمًَىاٌِ ثاسيَضطاّ ُٓجنىوٌُِ طُسوًاًٌُكاٌِ ٌُٓذاوُ ضاوديَشيٌ ثشؤرَّ جًَبُجًَكاسّ اليٌُِ ٌاطاٌذٌِ .5
 
 دٌَط: ساديؤٍ .0

 اُ.ًسوطُ ُل ًُِمُٓ َُلطُيٌوؤك يؤٍساد نيوُكيُ ،طٌَد يؤٍساد

 طٍىسّ ُل ؤٍخ ٌخصُثُب َكشدو طتَِد ،َوَلُطا وُٓ شىباتِ 6ّ سواسُّب ُل وَصساوُداو َو7101َ َلٌطا ُل
 سّ.ُوسوبَد و السُك صاُّق
 جنِطُ كَيُواسر ٍِاوكاسُب َوَعىمساُ( )ٓاصاد و د(ُوُحم صاُ)ج ٌىسٌُاورؤس سدوُِ ُيُالُل ،يؤيُساد ًُٓ
 َّوُسصكشدٌُب و ًٌىكشاطميد ذاٌَِثًَسثُ ُل َبى ًٌتيبش ٌصًٓاواجن ،َصساوُداو خضُبؤخ االكىاٌِض و ٌىسٌُاورؤس

 ؤب اًُىٌضدواداُب ُك ُّتاٌُباب و هَواُِ وُسٌاوُب وُٓ ّيَطُسُل اًُسوطُ طٍىسّ اًٌِتآلِاو يٌاسًشؤِ ٓاطتِ
 كات.َد

 وَوُىاطتٍط تَِصاسَو ذاٌِيَطُثًَسُب و (7/7/7101) سواسُّب ُل (765) َواسر ٌىطشاوّ ُب ،ُكيؤساد
 كاسكشدٌِ تِؤَلُو (7/7/7101) سواسُّب ُل (368) َواسر ٌىطشاوّ ُب ُكيؤساد ٌلُثؤش ؤب اٌذُطُي

 .َشتىطسَو
 ،كاتَد كاٌُِسٌاوُب ٌخصثُ FM 9999 ٌلُثؤش سُطُل اُ،ًسوطُ طٍىسّ ُل شًَوزكات 74 ُاٌرؤس ظتادآًَُل

 بٌُاوًٌصاٌِ دَكات تًَذا بُسٌاوُكاتِ ثُخصِ بُسٌاوُو و ُِواهَ ُِيُ ًٍٓتُسًٌَتًصٌ طايتًَكِ ِاوكات
(radiodang.org). 

 َبىاسُل كات،َد خضثُ تُِبيتاُب اًُسوطُ ّضٌُاو وَُلطُوؤك ؤب واتا ،َُلطُيًُوؤك كِيؤيُساد ،ُكيؤساد
 ًٌسصشَو و ًٌحكىو و يٌىصاسطتُخضو ستُِك ،يٌريشٍبرؤس ٓابىسّ، ،ًٌتيُآلُوؤك ،ًٌاطًط كى:َو كاٌَِاواصًج
 و كاتَد كاُيُسُساٌظُط ُصًَك و ًٌصتىاًٌٌ ُشطث ؤب ضًىٌضدواداُب ِاوكات كات.َد ىُضدواداُب ِتذ، ... و
 .َشتىطسَو ٌذُُِب كاٌُِيًُاٌڤؤوش و ًٌصتىاًٌٌ ٌَذَُِس

 ُٓجناوذاوَ، دا تُوٌُِ طاَلٌ شُط لُواوَّ ديكُّ ثشؤرَّ ضٌُذيَ دٌَط ساديؤٍ وًذيايٌ، كاسّ لُ جطُ
 و كؤسِ ُٓجناوذاٌِ سؤرٌاوٌُىطاُ، بُتىاٌاٌِ ثُسَثًَذاُ خىلٌ سؤرٌاوٌُىس، ثًَطُياٌذٌِ خىلٌ )كشدٌُوَّ لُواٌُ:

 ِىٌُسيٌ(. ضاالكِ ٌُِذيَك كشدٌِ طجؤٌظُس طًىًٍاس،
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 NED دميىكشاطٌ بؤ ًٌصتىاٌِ طٍذوقٌ .7

 

 طُشُثًَذاُْ بُ تايبُتُ قاصاجنٍُويظيت ُٓوُسيكٌ داوُصساوَيُكٌ (NED) دميىكشاطٌ بؤ ًٌصتىاٌٌ طٍذوقٌ
 بىدجٍُ طاالٌُ ُٓوُسيكًًُوَ كؤٌطشيظٌ كُلُاليُُ جًّاٌذا، ىلُُِو دميىكشاتًًُكاُ داوُصساوَ ثاَلجصتًكشدٌٌ

 حكىوًًُكاٌُا طشوثُ ثشِؤرٍَ طُد ود ُِصاسو (0711) لُ صياتش ثاَلجصيت طاالٌُ ُٓويض بؤدياسيذَكشيَت، تايبُتٌ
 دَكات. والتذا ٌُوَد (91) لُ

(NED) لُ دميىكشاتًذا لُتًَكؤشاٌٌ ثًَصٌُطُ ،اد (0983) لُطاَلٌ لُداوُصساٌذًًٌُوَ ُِس 
 ٓاَلىطؤسٍِ ضاالكٌْ بؤ ضُ، َتُىب ٓاسِاطتُو ٌَُِذوس فشَ داوُصساوَيُكٌ بؤ َوطُشُيكشد شىيٍَُجًاواصَكاٌذاو

 . لُجًّاٌذا اتٌدميىكش بىاسٍ تىيَزَساٌٌ ضاالكىاُْ بؤ ِضسٍ
(NED) ٍِداوُصساوَ طُشُثًَذاٌٌ لُسيَطٍُ ٌاكشيَت وشؤظايُتًًُ، جًّاٌٌ خىلًايُكٌ ٓاصادٍ كُ بُوَيُ باوَس 

 ثًَىيظت ُِسوَِا بُديٍاًٍَِشيََ، َُِلبزاسدًٌَكُوَ تاكُ لُسيَطٍُ دميىكشاتًًُكاُ بُِا بًٍَّشيَتُدٍ، دميىكشاتًًُكاٌُوَ
 بُطىيَشٍَ بَُلكى بًَت، ديكُ والتًَكٌ ُِس ياُ َكاُىيُكطشت والَتُ منىٌٍُ دوباسَكشدٌُوٍَ كُ ٌاكات

 طُشُدَكات. جًاواصَكاُ طًاطًًُ كُلتىسَ دابىٌُسيتُ ْ ثًَىيظتًًُكاُ
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  دوةم: بةشى
 7107 ئادارى لةمانطى سميَمانى ثاريَزطاى ئةجنومةنى طةرميانيةكانى ئةندامة ضاالكيةكانى

 
 عُىل حمُوُد غالب -0
 عىوُس عُبذولىَِاب حمُوُد -7
 
 
 لُوًاٌُّ تًَكشِا دا، 7107 ٓاداسّ واٌطِ لُواوَّ طمًَىاٌِ، ثاسيَضطاّ ُٓجنىوٌُِ طُسوًاًٌُكُّ ٌُٓذاوُ دو

 بُشاٌُدا: ًُٓ بُطُس بىُ دابُط كُ ُٓجناوذاوَ، جؤساوجؤسياُ ضاالكٌ (70) دا، كاسَكاًٌاُ و ُٓسك
 
 (.8) بُدواداضىُ و طُسداُ .0
 (.5) بُشذاسيٌ .7
 (.8) ٌىطشاو ٓاساطتُكشدٌِ .3
 
 
 
 عُىل حمُوُد غالب -0
 

 (00) طمًَىاٌِ، ثاسيَضطاّ ُٓجنىوٌُِ ٌُٓذاوِ وَكى ،عُىل حمُوُد غالب دا، 7107 ٓاداسّ واٌطِ لُواوَّ
 ٓاساطتُكشدٌِ  (4) و بُشذاسيٌ ضاالكٌ (5) بىَ، بُدواداضىُ و طُسداُ ضاالكًاُ (7) كُ ُِبىَ، ضاالكٌ
 بىَ. ٌىطشاو

 
 بُسواس ضاالكِ وُبُطتِ ضاالكِ جؤسّ ص
 لُ "كىسدطتاُ تُكًٍكٌ ثُمياٌطاّ" ثاًٌََمًَكِ لُ بُشذاسبىُ بُشذاسيٌ 0

 تايبُت كُستِ سؤَلٌ و الوُسكُصيُت" لُباسَّ طمًَىاٌِ،
 ."دا الوُسكُصيُت لُ

0/3/7107 
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 "لُ طمًَىاٌِ لُ ٌاسَِصايُتِ طشدبىٌُوَيُكِ لُ بُشذاسبىُ ٌبُشذاسي 7
 .شٌُطاه" ٌاوضُّ لُ ثاستِ ًَِششكشدٌِ و شُسِ درّ

4/3/7107 

 ُِسيَىِ ٌُوتِ داِاتِ لُباسَّ ساثؤستًَك ٓاوادَكشدٌِ بُدواداضىُ 3
 لُطُهَ ِاوكاسٍ بُ 7107 شىباتِ واٌطِ بؤ كىسدطتاُ

 واٌطُ ُٓو داِاتِ ساثؤستُ ُٓو كُبُثًٌَ كُسيي"، "ٌُٓىَس
 .دؤالس ومًاس 0 لُ صياتشَ

5/3/7107 

 طُسَِكِ ِاوآلتِ رواسَيُك ٌاسَِصايُتِ بؤ بُدواداضىٌكشدُ بُدواداضىُ 4
 كؤوجاًٌاٍ خؤياُ بُوتُّ كُ طمًَىاٌِ لُ طًيت" "طشيَ
 طريدا طُسَِكُكُ ُٓسصَّ لُ بُشًَك دَيُويَت "بُسِيَض"
 بؤ دياسيكشاوَ، باخضُ شىيٍَِ بؤ واطتُسثالٌذا لُ كُ بكات

 .كشدوَ ُٓجنىوُُ ٓاساطتُّ كٌِىطشاويَ وُبُطتُط ًُٓ

6/3/7107 

 ثاسيَضطاّ طٍىسّ سيَكخشاويَكِ ضٌُذ لُطُهَ بُشذاسيًكشدُ بُشذاسيٌ 5
 .كاسَبا كًَصُّ بُ طُباسَت طمًَىاٌِ

07/3/7107 

 لُباسَّ ُٓجنىوُُ طُسؤكِ بؤ ٌىطشاويَك ٓاساطتُكشدٌِ ٌىطشاو 6
 "باصياُ" ثاآلوطُّ ُِسدو لُاليُُ باٌضيَ ٌشخٌ طشاٌكشدٌِ

 ٌشخٌ ثاآلوطُيُ دو ُٓو خؤٍ كُبُوتُّ "كَُلُك"، و
 .كشدوَ صياد ديٍاس 51 باٌضيًٍاُ

04/3/7107 

 لُباسَّ ُٓجنىوُُ طُسؤكِ بؤ ٌىطشاويَك ٓاساطتُكشدٌِ ٌىطشاو 7
 ومًؤُ 751 طاآلٌُ خؤٍ كُبُوتُّ ضُك، وؤَلُتِ داِاتِ
 ضُك وؤَلُتِ دَسكشدٌِ بؤ وَسدَطرييَت تًاُآلِاو لُ ديٍاس

 ثاسَيُط ًُٓ ديٍاسَ، ُِصاس 011 وؤَلُتًَك ُِس كُ
 ًِض فُسواٌطُكُ خىدّ و ٌاوخؤ وَصاسَتِ بؤ دَطُسِيَتُوَ

 و ىستًٌككُوى ثشِكشدٌُوَّ بؤ ٌابًًٍَت داِاتُ لُو طىديَك
 .ثًَذاويظتًُكاٌِ

05/3/7107 

 ضاالكىاٌاٌِ و سؤرٌاوٌُىطاُ طشدبىٌُوَّ لُ بُشذاسيكشدُ بُشذاسيٌ 8
 ًٓذاٌُكشدٌِ بؤ دٌَط، ساديؤٍ بًٍاٍ لُبُسدًَ طُسوًاُ

76/3/7107 
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 شُسِّ و ٓؤسِاُ( )ٌؤرياُ سؤرٌاوٌُىس شًُِذكشدٌِ
 .بشاكىرّ

 ٌىيٍَُساٌِ ضاوديَشٍ يُكُّ طفتىطؤيُكِ لُ بُشذاسيًكشدُ بُشذاسيٌ 9
 ساديؤٍ لُ طمًَىاٌِ ثاسيَضطاّ ُٓجنىوٌُِ لُ طُسوًاُ
 ُِسوَِا و كاسَكاًٌاُ ٌاطاٌذٌِ بُ طُباسَت دٌَط،

 طٍىسّ لُ داِاتُكاٌِ و طىتُوٌُِ سَوشِ باطكشدٌِ
 .طُسوًاُ و طمًَىاٌِ ثاسيَضطاّ

76/3/7107 

 بُ طُباسَت ُٓجنىوُُ، بؤ ٌىطشاويَك ٓاساطتُكشدٌِ ٌىطشاو 01
 ًٓذاسَكاٌِ: لُ بايؤوُتشٍ تؤواسكشدٌِ بٍكُّ كشدٌُوَّ

 فُسواٌبُس ُٓو بؤ (َُِلُظُ) ثاسيَضطاّ و (ساثُسِيَ و طُسوًاُ)
 تؤواسٌُكشاوُ، بايؤوُتشٍ لُطًظتُوِ كُ وىضُخؤساٌُّ و

 ًَىاٌِطم لُ دَبًَت كُطاٌُ ُٓو داوَ بشِياسٍ حكىوُت كُ
 طُس دَخاتُ باسطشاٌِ ُٓوُط و بكُُ تؤواس خؤياُ ٌاوٍ

 شاًٌاُ.

31/3/7107 

 لُباسَّ ُٓجنىوُُ طُسؤكايُتِ بؤ ٌىطشاويَك ٓاساطتُكشدٌِ ٌىطشاو 00
 "طًيت دَسواصَ" ًٌصتُجًَبىٌِ ثشؤرَّ دَسواصَّ

 دميٌُِ ثاسيَضطاو ُٓجنىوٌُِ بًٍاٍ بُسدًَ كُدَكُويَتُ
 صَوٍ داطريكشدٌِ ُِسوَِا كشدوَو ٌاششيَ بًٍاكُّ

 .طصتًًصُ

31/3/7107 
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 عىوُس عُبذولىَِاب حمُوُد -7
 

 (01) طمًَىاٌِ، ثاسيَضطاّ ُٓجنىوٌُِ ٌُٓذاوِ وَكى عُبذولىَِاب، حمُوُد دا، 7107 ٓاداسّ واٌطِ لُواوَّ
 بىَ. ٌىطشاو ٓاساطتُكشدٌِ ضاالكٌ (4) و بُدواداضىُ و طُسداُ ضاالكًاُ (6) كُ ُِبىَ، ضاالكٌ

 سو: خشاوٌُتُ ضاالكًُكاُ وسدَكاسيٌ خىاسَوَدا، خصتُيُّ لًُ
 
 جؤسّ ص

 ضاالكِ
 بُسواس ضاالكِ وُبُطتِ

 ثًَكًٍَّاٌِ بُوُبُطتِ ُٓجنىوُُ بؤ ٌىطشاويَك ٓاساطتُكشدٌِ ٌىطشاو 0
 عُلىَّ كُ كؤوجاًٌايُّ ُٓو بؤ بُدواداضىٌكشدُ بؤ لًزٌُيُك

 بُ ُِطتاوَ خؤٍ بُوتُّ ضىٌكُ دسوطتذَكات، كُالس ٌىيٌَ
 .بُصيادَسِؤيٌ بضىكرت قُباسَ دوكاٌِ 41 دسوطتكشدٌِ

07/3/7107 

 ُٓوَّ بُوُبُطتِ ُٓجنىوُُ بؤ ٌىطشاويَك ٓاساطتُكشدٌِ ٌىطشاو 7
 لُطٍىسّ خاشاك و خؤهَ داثؤشًين وطىاطتٍُوَ تٌُذَسّ
 جًاواصيٌ بُبٌَ كؤوجاًٌاكاُ ُِوى بؤ طُسوًاُ ًٓذاسَّ
 بكشيَت.

7107/3/9 

 ُِوى ُٓوَّ لُباسَّ ُٓجنىوُُ بؤ ٌىطشاويَك ٓاساطتُكشدٌِ ٌىطشاو 3
 ًٌََُِمشاوٌُتُوَو باصاسِ لٌُاو "غظن" ٓؤتؤوبًن شىشتٍطُكاٌِ
 طاآلٌُط باجٌ و ثًصُطاصيٌ ٌاوضُّ بؤ طىاصساوٌُتُوَ

 باجٌ ٌُ و ٌُطىاصساوَتُوَ ِاوضُسخ" "غُطمٌ بُآلً دَدَُ،
 قاميقاوًُتِ بؤ بكشيَت ٌىطشاو داوادَكات دَدات، طاآلٌُط

 لُوباسَوَ. بُدواداضىُ بؤ كُالس قُصاّ

7107/3/09 

 بُوُبُطتِ ُٓجنىوُُ بؤ ٌىطشاويَك ٓاساطتُكشدٌِ ٌىطشاو 4
 طُسوًاُ، سيَطاوباٌِ بؤ داواكاسٍ ٌىطشاويَكِ ٓاساطتُكشدٌِ

 "بُسلىت"ّ طىٌذّ قىتاخباٌُّ سيَطاّ ضاككشدٌِ بُوُبُطتِ
 كُالس. قُصاّ بُ طُس

7107/3/04 
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 بُِاٌاوَضىُ تًىُكاٌِ و كُالس قُصاّ قاميقاوًُتِ بُياوَسّ بُدواداضىُ 5
 قُصاّ طٍىسّ الفاوّ عُوُلًاتِ روسّ لُ كشدوَ بُشذاسٍ

 .كُالس

7107/3/74 

 طؤسِطتاٌِ بؤ ِاوآلتًُك ضٌُذ داواّ لُطُس بُدواداضىٌكشدُ بُدواداضىُ 6
 ضاككشدٌِ بؤ داواكاسٍ ٓاساطتُكشدٌِ و كؤُ" "كُالسّ

 ٌ،ُكاٌضاَل ثشِكشدٌُوَّ بُتايبُت طؤسِطتاٌُكُ كُوىكىستٌ
 و داوَ ضاسَطُسكشدٌِ بَُلًٍَِ كُالسيض شاسَواٌٌ طُسؤكِ
 كشدوَ. ضاسَطُسياُ سؤردا دو لُواوَّ

7107/3/75 

 لُ قىتاخباٌُ دو  سَوشِ و ثًَذاويظتًٌ بؤ بُدواداضىٌكشدُ بُدواداضىُ 7
 قىتابًاٌِ و عُسَبٌ خىيٍَذٌِ بُ كُتايبُتَ كُالس طٍىسّ
 كؤض وَصيشٍ بُ ثُيىٌَذيكشدُ دواتش لُخؤدَطشيَت، ٓاواسَ

 ثًَذاويظتًًُكاٌٌ دابًٍكشدٌِ بَُلًٍَِ كُ عًَشاقٌ كؤضبُساٌِ و
 ثًَذاوُ.

7107/3/75 

 ُٓجنىوُُ بؤ ٌىطشاويَك ٓاساطتُكشدٌِ و بُدواداضىٌكشدُ بُدواداضىُ 8
 ٌاحًُّ ٓارََلفشؤشتٍِ وُيذاٌِ جادَّ كًَصُّ لُباسَّ
 بؤ كًَصُّ قريتاوٌُكشاوَ ُٓوَّ كُبُِؤٍ سصطاسٍ

  دسوطتكشدوَ. كاطبكاساُ

7107/3/76 

 بُوُبُطتِ طُسقُآل ٌاحًُّ بُسِيَىَبُسّ طُسداٌِ طُسداُ 9
 و تابمؤ داٌاٌِ يُكُوًاُ كُ داواكاسيٌ، 7 ٓاساطتُكشدٌِ
 كفشٍ،-كُالس سيَطاّ لُطُس بى ِاتىضؤ سيٍَىايًُكاٌِ
 ٌاحًُّ وًممًًُكاٌِ تًجُ لًزٌُّ ِاوكاسيكشدٌِ دوَوًصًاُ

 . "طاصثشؤً"َوَ كؤوجاًٌاٍ لُسيَطُّ سصطاسٍ

7107/3/77 

 كاطبكاسّ ِاوآلتِ رواسَيُك طشفتِ بؤ بُدواداضىٌكشدُ بُدواداضىُ 01
 بمؤك دسوطتكشدٌِ كاسطُّ خاوٌَِ كُثًَصرت كُالس قُصاّ

 شاسَواًٌُوَ لُاليُُ بُوِؤيُّ قُسَبىكشدٌُوَياُ، بؤ بىُ
 كشاوُ. ضؤهَ طىصاسوَتُوَو شىيٍَُكاًٌاُ

7107/3/31 
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  سيَيةم: بةشى
 (عةلي حمةمةد غالب) ئةجنومةن ئةندامى بؤ طفتوطؤيةك ئةجنامدانى

 

 واٌطُّ ًُٓ ضاالكِ لُ دٌَط ساديؤّ لُ طمًَىاٌِ ثاسيَضطاٍ ُٓجنىوٌُِ طُسوًاًٌُكاٌِ ٌىيٍَُسَ ضاوديَشّ يُكُّ
 (عُىل حمُوُد غالب.د) طمًَىاٌِ ثاسيَضطاٍ ُٓجنىوٌُِ ٌُٓذاوِ بؤ كشاوَ طفتىطؤيُكِ ُٓجناوذاٌِ بُ ُِطتا دا

 77 تًًَذا كُ 76/3/7107  لُبُسواسّ طُسوًاُ ًٓذاسَّ و طمًَىاٌٌ ثاسيَضطاٍ لُ طىتُوٌُِ سَوشِ لُطُس
 .بىُ ُكطفتىطؤ ٓاوادَّ طُسوًاُ و كُالس ضاالكىاٌِ و سؤرٌاوٌُىس

 ثاسيَضطاٍ ُٓجنىوٌُِ لُ طُسوًاُ   ٌىيٍَُساٌٌ ضاوديَشّ يُكُّ طُسثُسشتًاسّ ،(حُوًذ ُٓمحُد) طفتىطؤكُ طُسَتاٍ
 وُبُطيت و ٓاواٌج بُ ٓاوادَبىاٌِ و ٌاطاٌذ ٓاوادَبىاُ بُ كاسَكاٌِ و يُكُكُ دٌَط، ساديؤّ لُ طمًَىاٌٌ

 .كشد ٓاشٍا كاسَكاًٌاُ

 تًصكٌ سو، خظتُ ٓاوادَبىاُ بؤ طمًَىاٌِ ثاسيَضطاٍ ُٓجنىوٌُِ كاسَكاٌِ و دَطُالت (حمُوُد غالب.د) ثاشاُ
 .داوَ ُٓجناوًاُ ُٓجنىوُُ ٌُٓذاوِ وَكى ثًَصىدا واوَكاٌِ لُ كُ كاساٌُّ ُٓو طشٌطرتيَ طُس خظتُ

 سو، خظتُ ضاالكىاٌاُ و سؤرٌاوٌُىطاُ بؤ ٌشخُكاٌِ داٌاٌِ و طىتُوٌُِ دابُشكشدٌِ و ًٍَِاُ ضؤًٌُتِ دواتش
 و تًَبًٍِ و طُسٌَج ساو طفتىطؤكُ ٓاوادَبىاٌِ دواتشيض و سوٌكشدَوَ كايُدا لُ ُٓجنىوٌُِ دَطُاَلتِ

 .كشد ُٓجنىوُُ ٌُٓذاوُكُّ ٓاساطتُّ ثشطًاسَكاًٌاُ

 :خىاسَوَُ ُٓواٌُّ طفتىطؤكُدا لُ باطكشاُ خاالٌاٌُّ ُٓو طشٌطرتيَ لُ

 غالب.د) خؤجًًَُكاُ ُٓجنىوٌُُ بُ طُباسَت خؤجًًَُكاُ، ُٓجنىوٌُُ دَطُالتِ و خؤجًًَُكاُ ُٓجنىوٌُُ طشٌطِ .0
 ُٓجنىوٌُُ بُ تايبُتُ كُ بشيَىُسَوَ ياطاٍ دَسكشدٌِ دواٍ لُ و ثًَذساوَ طشٌطِ صياتش لُعًَشاقذا وتِ ،(حمُوُد

 وَكى تا كشا َُِلبزاسدُ يُكُجماس 7115 طاَلِ لُ كىسدطتاًٌض ُِسيَىِ لُ و ثًَكشاوَ كاسّ خؤجًًَُكاُ
 دَطُالتُ و الوُسكُصّ بكشيَتُ دَطُالت ٌُيذَويظت دَطُالت ضىٌكُ ٌُكشا، َُِلبزاسدُ 7104

 .مبًًٍََتُوَ خؤياُ الٍ دَطُالت ُٓوَّ بؤ باشبى ثٌَ وُسكُصيًُكُياُ

 طاَلِ لُ ُٓوَّ ثاط :وتِ (حمُوُد غالب) طمًَىاٌِ، ثاسيَضطاٍ ًَٓظتاٍ خؤجًٌَ ُٓجنىوٌُِ بُ طُباسَت .7
 كُوىكىستِ، لُ ثشَ 7119 طالٌ 3ّ رواسَ ياطاٍ بُالً خؤجًًَُكاُ ُٓجنىوٌُُ بؤ كشا َُِلبزاسد7104ُ
 ُٓطُس بُالً دَسكُُ، ياطا دََلًَت ٌاوخؤ وَصاسَتِ كاسوٌُذّ بُ ُٓكاتُوَ ثاسيَضطاس ًٌُٓنَي دا ثاسيَضطاس ًَٓىُ ضىٌكُ
 .كاسديَت بُ و ثًَصرتَ وَصاسَت ياطاكُّ دربىُ وَصاسَت ياطايُكِ لُطُهَ ياطاكُ
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 دَتىاٌني ًَٓىُ بُوَكشد ٓاوارَّ حمُوُد غالب  حكىوًُكاٌُوه، دَصطا داوى كشدٌِ ضاوديَشّ لُباسَّ .3
 جاس ٌُِذٍَ كاتذا ُِواُ لُو بُالً بكُيَ، قآًىقاوُكاُ و ٌاحًُ بُسيَىبُسّ و طصتًُكاُ بُسيَىبُسَ ضاوديَشّ

 بُدواداضىٌُكاٌِ بؤ حظاب وَصيشَكاًٌاُ و وَصاسَتُكاًٌاٌُوَ بُ ثُيىَطنت ُٓواُ بُوَّ و دَبني طشفت تىشِ
 .ٌاكات ًَٓىُ

 دَسًٍَِشاو ٌُوتِ داِاتِ طُسفكشدٌِ ضؤًٌُتِ و طمًَىاٌِ ثاسيَضطاٍ طٍىسّ لُ ٌُوت دَسًٍَِاٌِ ضؤًٌُتِ .4
 ُٓجنىوٌُِ ٌُٓذاوِ (حمُوُد غالب) كشاو لُطُس قظُّ ضشّ بُ طفتىطؤكُدا لُ تُوَساٌُّ لُو بى ديكُ يُكًَكِ

 طُس خظتُ تًصكِ ُٓجنىوٌُُكُيُ، باصسطاٌٌ و طشوشتًُكاُ طاواٌُ وصَو لًزٌٍُ طُسؤكٌ كُ طمًَىاٌِ ثاسيَضطاٍ
 لُ ّ(77) ُِيُ ٌُوتِ بمؤكِ 57 كىسدطتاٌذا لُ :وتٌ كىسدطتاُ، ٌُوتًُكاٌِ بريَ دابُشبىٌِ ضؤًٌُتِ

 ًٓذاسَّ طٍىسّ لُ و طُسوًاٌُ ًٓذاسَّ لُ بمؤكِ (6 بؤ 5) ٌضيكُّ و طُسوًاٌُ لُ ّ(07) طمًَىاًٌُ ثاسيَضطاٍ
 .دَسدًٍََِشيَت لًَىَ ٌُوتِ بُسوًن(59311) سؤراٌُ كُ حُطريَيُ كُ ُِيُ ٌُوتِ بريّ يُك طُسوًاُ

 بًُ داُ طمًَىاٌِ طٍىسّ لُ ٌُوتًاٌُّ بمؤكُ ُٓو :وتِ ،طمًَىاٌِ طٍىسّ ٌُوتًُكاٌِ بمؤكُ بُ طُباسَت .5
 بمؤكِ (7)و ٌُكشاوَ تًَذا كاسٍ بمؤكِ (09) طمًَىاٌِ ثاسيَضطاٍ طٍىسّ ٌُوتًُكُّ بمؤكِ (77) لُ شًَىَيُ،

 .ًٌُ بُسُِوِ و ٌاًٍَِشٍَ بُسًُِ لٌَ ٌُوتِ و كشاوَ تًَذا كاسّ

 و صاٌكؤ )ثًَصىُسطُ، وُطُلُّ لُ :وتِ (حمُوُد غالب) ًٌُ، تًًَاٌذا سؤَلٌ ُٓجنىوُُ بابُتاٌُّ بُو طُباسَت .6
 لُ بُالً ٌا، ياخىد ُِيُ سؤَلىاُ كُ لُوَّ ٌُكشاوَ طاص ٌُوت باطِ و ًٌُ سؤَلًَكىاُ ًِض ُٓجنىوُُ وَك دادطا(
 .ٌادٌَُوَ دواداضىٌُكاًٌصىاُ بُ وَاَلوِ و ًٌُ سؤَلىاُ ًِض ساطتًذا
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