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 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 االحيائيه التقنياتالعلوم /قسم  كلية 1

 

 2002-2001 النهرين جامعه

  االن -2003 جامعة بغداد كلية العلوم / قسم علوم الحياة 2

قسم علوم الحياة و مدرسة الموارد  3

 الطبيعيه

 المتحدة الواليات -جامعة ميزوري

 االمريكيه

 االن-2013

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 

 

 

 الى –الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2002-2001 جامعه النهرين-االحيائية التقنيات قسم محاضر 1

 2010-2003 بغداد جامعة– الحياة علوم قسم مدرس مساعد 2

 نهاية -2010 بغداد جامعة– الحياة علوم قسم مدرس 3

2012 

 زائر علمي باحث 4

 ومابعدالدكتوراه

 2014-2013 ميزوري جامعة-الحياة علوم قسم

جامعه -مدرسة الموارد الطبيعيه  ما بعد الدكتوراه 5

 ميزوري

2014- 2017 

 2019-2017 بغداد جامعة– الحياة علوم قسم مدرس 6

 لحد االن-2019 بغداد جامعة– الحياة علوم قسم استاذ مساعد 7



 

 

 

 الدراسية التى قمت بتدريسها.رابعاً : المقررات  

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

– االحيائية التقنيات قسم 1

 النهرين

 الثالثه المرحلة-لقاحاتتقنيات ال

2001-2002  

2005-2003 االولى المرحلة الحيوان علم بغداد-قسم علوم الحياة 2  

 2012-2003 المرحلة الثانيه-الطفيليات بغداد-قسم علوم الحياة 3

 2012-2003 المرحلة الرابعه-الطفيليه الديدان بغداد-قسم علوم الحياة 4

 2007-2004 المرحلة الرابعه-التشريح المقارن بغداد-قسم علوم الحياة 5

 2006-2005 المرحلة الثالثه-علم االنسجه بغداد-قسم علوم الحياة 6

 2012-2010 الثانيه المرحلة -علم الالفقريات بغداد-قسم علوم الحياة 7

 2019-2017 المرحلة الثانيه -علم الالفقريات بغداد-قسم علوم الحياة 8

 2019-2017 المرحلة الثانيه-الطفيليات بغداد-قسم علوم الحياة 9

دراسات -طرائق بحث وكتابة علمية بغداد-قسم علوم الحياة 10

 عليا/ماجستير

2017-2019 

 دراسات عليا/ماجستير -اللغة االنكليزية  بغداد-التقنيات االحيائية 11

 

2018-2019 

 دراسات عليا/ماجستير -اللغة االنكليزية  بغداد-قسم علوم الحاسوب 12

 

2017-2019 

 دراسات عليا/دبلوم عالي -اللغة االنكليزية  بغداد-قسم علوم الحاسوب 13

 

2017-2019 

 2021-2019 عليا/ماجستير دراسات-علم بيئة االمراض بغداد-قسم علوم الحياة 14

درسات -موضوعات متقدمة في الالفقاريات بغداد-قسم علوم الحياة 15 

 و دكتوراه عليا/ماجستير
2019-2021 

  



 

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

1 

 

المرضى المصابين بعض الجوانب السريريه لداء المقوسات الكوندية في 

منهزببعض امراض الكبد الم  

 )رسالة ماجستير(

 2019 قسم علوم الحياة

في االطفال  6-و انترلوكين  2-تقييم مستوى فقر الدم, االنترلوكين 2

 المصابين ببعض الطفيليات من االوالي المعويه

 )رسالة ماجستير(

 2020 قسم علوم الحياة

لمرضى داء القطط المزمن المصابين بداء تقدير بعض العوامل الفسلجية  3

 السمنة و السكري

 )رسالة ماجستير(

 2021 قسم علوم الحياة

بعض الجوانب المناعية لداء المشعرات المهبلية لدى النساء العراقيات  4

 المصابات بالتهاب الحوض

 )رسالة ماجستير(

 2021 قسم علوم الحياة

لدى االطفال المصابين بعدوى  المصليةتقييم بعض المتغيرات الدموية و  5

ديدان الدبوسيه في محاقظة الديوانيةال  

 )رسالة ماجستير(

 2021 قسم علوم الحياة

  

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ةــالسن عنوانال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 منظمة من المدعوم اللشمانيات مؤتمر .1

 العالمية الصحة

 بحث تقديم  الصحة وزارة 2006

2. 

 

المؤتمرالدولي الثاني لكلية الطب 

 جامعة البصره –البيطري 

 

 بحث تقديم البصرة جامعة 2010

3. 

المؤتمر العلمي األول لقسم علوم 

جامعة  –الحياة في كلية العلوم للبنات 

 بغداد 

 

 11-10للفترة من 

تشرين الثاني 

2010. 

كلية العلوم للبنات 

 جامعة بغداد  –

 

 بحث تقديم



 

 

4. 

اعمال المؤتمر العلمي الثاني 

لمركز بحوث التقنيات األحيائية 

 جامعة النهرين –

 

 بحثين تقديم النهرين جامعه 12-12-2010

5. 
المؤتمر العلمي الثاني عشر لهيئة 

 التعليم التقني 

 29-28للفتره من 

 .2011آذار 

كلية التقنيات 

 الصحية و الطبيه

 بحث تقديم

6. 

في اعمال المؤتمر العلمي الثالث 

الجامعة –عشر لكلية التربية األساسية 

 المستنصريه 

 31-29للفترة من  

 .2011آذار 

لكلية التربية 

–األساسية 

الجامعة 

 المستنصريه

 بحث تقديم

7. 
المؤتمر العلمي األول للعلوم 

البايولوجية الذي عقد في كلية التربية 

 جامعة الكوفة  -للبنات

 25-24للفترة من 

 2011نيسان 

 بحث تقديم الكوفه جامعه

8. 
المؤتمر العلمي السابع لكلية 

 الجامعة المستنصرية. –العلوم 

 

آيار  5-4للفترة من 

2011 

الجامعة 

 المستنصرية.

 

 تقديم بحث

9. 

الندوه العلمية " الملوثات 

 البيولوجيه للماء" 

18/10/2011 

. 

 

 تحضيريه لجنه جامعه بغداد

10 
قسم علوم الحياة   2011 ورشة عمل " السالمة البيولوجية "

 -كلية العلوم –

 جامعة بغداد

 مشارك

11 
العلمي الدولي االول لمعهد 

 جامعه بغداد. –الهندسة الوراثيه 

 

 /24-23للفتره من 

11/2011 

 حضور بغداد جامعه

12 

حلقة نقاشية وورشة عمل بعنوان 

البايولوجي الجزيئي و الكيمياء 

 التحليلية . 

 

-الحياةقسم علوم  .10/4/2012

  بغداد. جامعه

 حضور

13 

اعمال المؤتمر العلمي السنوي 

الرابع عشر لكلية التربية 

 الجامعة المستنصريه –األساسية 

 

 10-9للفترة من  

 .2012آيار 

الجامعة 

 المستنصريه

 بحث تقديم



 

 

14 
مهرجان السيادة العلمي السادس 

دائرة الرعاية  –لألبداعات العلمية 

 وزارة الشباب و الرياضة –العلمية 

-الشبابيه المدينه 2012

 بغداد

 بحوث اربعه تقديم

15 

المؤتمر الدولي االول لتطوير 

الذي  –التعليم العالي في العراق 

عقدته وزارة التعليم العالي و 

البحث العلمي/ دائرة البحث و 

 التطوير

 

 حضور العلوم كليه .29/11/2012

16 

Life science week2013  20-15.للفترة من 

 نيسان

2013 

جامعة 

 -ميزوري

 -كولومبيا

الواليات 

المتحدة 

 االمريكيه.

 

 حضور

17 

The Combinatorial 

Biotechnology seminar 

meets 

23-4-2013. 

 

 -جامعة ميزوري

 -كولومبيا

الواليات المتحدة 

 االمريكيه

 محاضرة القاء

18 
The Combinatorial 

Biotechnology seminar 

meets 

  -جامعة ميزوري 30-4-2013

الواليات المتحدة 

 االمريكيه

 حضور

19 

The Combinatorial 

Biotechnology seminar 

meets 

  -ميزوريجامعة  4-6-2013

 الواليات المتحدة

 حضور

20 
The Combinatorial 

Biotechnology seminar 

meets 

  -جامعة ميزوري 3-9-2013

 الواليات المتحدة

 حضور

21 
The Combinatorial 

Biotechnology seminar 

meets 

  -جامعة ميزوري 10-9-2013

 الواليات المتحدة

 حضور

22 
Bayesian Modeling 

Workshop 

  -جامعة ميزوري 2013

 الواليات المتحدة

 مشاركه

23 
The Combinatorial 

Biotechnology seminar 

meets 

  -جامعة ميزوري 17-9-2013

 الواليات المتحدة

 حضور



 

 

24 
The Combinatorial 

Biotechnology seminar 

meets 

  -جامعة ميزوري 23-10-2013

 الواليات المتحدة

 حضور

25 

Missouri Informatics Symposium 

2013 
  -جامعة ميزوري 2013 اول تشرين

 الواليات المتحدة

 حضور

26 
Life Science week 2014 14-19  نيسان

2014. 

  -جامعة ميزوري

 الواليات المتحدة

 بحث تقديم

 

 

27 

ضمن فعاليات التعليم –الموسم الثقافي 

 المستمر

تقديم محاضرة )االمراض من وجهة 

 نظر بيئية(

 محاضر جامعة بغداد 18/12/2018

28 

ندوة التنوع االحيائي و التوازن البيئي 

 في العراق

-جامعة بغداد 2018

مركز بحوث و 

متحف التاريخ 

 الطبيعي

 محاضر

29 
كلية -المؤتمر العلمي السابع عشر

 الطب جامعة بغداد

تشرين /28-29

 2018الثاني /

جامعة -كلية الطب

 بغداد

 مشاركة ببحث

30 

 حلقة نقاشية بعنوان

 الواقع البيئي لحيوان كلب الماء

-جامعة بغداد 14/10/2018

مركز بحوث و 

متحف التاريخ 

 الطبيعي

 حضور

31 

حلقة نقاشية بعنوان النباتات الطبية 

 اهميتها و خصائصها

-جامعة بغداد 2018

مركز بحوث و 

متحف التاريخ 

 الطبيعي

 حضور

32 
ورشة عمل متطلبات نظم االدارة 

 البيئية

 محاضر جامعة بغداد 30/4/2019



 

 

33 
 حضور جامعة بغداد 2019 بكتيريا المعززات الحيوية

34 

ضمن فعاليات التعليم –الموسم الثقافي 

 المستمر

تقديم محاضرة )البيئة بين التربية و 

 التعليم(

 محاضر جامعة بغداد 10/4/2019

35 

 حضور جامعة بغداد 2019 ورشة عمل التعليم االلكتروني

36 

مؤتمر العراق االول لرفع الوعي 

 بالمخاطر البيولوجية

 المشاركة بالدراسة الموسومة

الحاجة الى استحداث مركز الدارة "

المخاطر البيولوجية في الجامعات 

 "العراقية

مركز النهرين  2019-اذار  4-6

للدراسات 

 االستراتيجية

مشاركة بورقة عمل 

 و مقرر جلسة

37 

-14-13 االلكترونية الصفوفدورة انشاء

/11/2019 

-جامعة بغداد

مركز ابن سينا 

 للتعليم االلكتروني

 مشارك

38 

ورشة عمل:مواجهة التغيرات 

 المناخية

الجمعية العلمية  25/9/2019

صيانة المصادر /

الوراثية و البيئة 

 العراقيه

 مشارك

39 

ندوة علمية: متاحف التاريخ الطبيعي 

الحياة  تحسينواهميتها في حماية و 

 البرية في العراق

 المشاركة بمحاضرة

متحف التاريخ الطبيعي مرفق اساسي 

في الجامعات لتعزيز واقع الحياة 

 البريه

متحف التاريخ  12/12/2019

-الطبيعي العراقي

 جامعة بغداد

 محاضر



 

 

40 

 ورشة عمل

 الفقريات البرية في العراق

المشاركة بمحاضرة امراض الحياة 

 حالة الصونالبريه و 

 

الجهة المنظمة :  20/2/2020

المركز العراقي 

للحياة البريه و 

منظمةالمناخ 

 االخضر العراقيه

 محاضر

41 

المشاركة بورشة عمل "وسائل عن 

كيفية رفع وعي المجتمعات المحلية و 

اصحاب القرار حول اهمية صون 

التنوع البيولوجي في المحميات 

 العالمي"الطبيعية و مواقع التراث 

 بالمحاضرة الموسومة

"االمراض في الحياة البريه و حالة  

 الصون"

منظمة المناخ  26/11/2020

االخضر العراقية 

 بدعم من

IUCN 

 محاضر

42 

 األول الدولي المؤتمرالمشاركة في 

 والسياحة الجيولوجي للتراث

 الجيولوجية

 

قسم علوم  11/11/2020

االرض/كلية 

العلوم جامعة 

 بغداد

في اللجنة  عضو

 العلمية

  

 

 

 

 



 

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 داخل وخارج الكلية 

 

 

 

 

, 

 خارج الكلية

 
-2001التدرب على تقنيات الزراعه النسيجيه /قسم التقنيات األحيائيه/كليه العلوم /جامعه النهرين. ) .1

2002) 

 (.2004بغداد/ التعليم المستمر )شهادة اجتياز دورة اللغة العربية للتدريسيين الجدد من جامعة  .2

 (.2004شهادة اجتياز دورة التأهيل التربوي للتدريسيين الجدد من جامعة بغداد/ التعليم المستمر ) .3

شهاده اجتياز دوره الترقيات العلميه في الحاسوب من جامعه بغداد / مركز الحاسبه األلكترونيه في  .4

 (2005تموز )

الدراسات العليا ألستخدام الحاسبات / جامعه بغداد / مركز الحاسبه شهاده اجتياز أختبار تأهيل طلبة  .5

 .28/5/2007األلكترونيه . بتأريخ 

فرع علم  –الدكتوراه  -الحصول على الترتيب االول في االمتحان التنافسي للقبول في الدراسات العليا  .6

 .2008-2007قسم علوم الحياة للعام الدراسي  -الحيوان العام

/ معهد الهندسة الوراثية والتقنيات األحيائية / جامعة بغداد في ايار  PCRز دوره في تقنية الـشهاده اجتيا .7

2009. 

-6-4ده االمريكيه منذ الواليات المتح -جامعة ميزوري -استاذ وباحث علمي زائر في قسم علوم الحياة  .8

2013 -2014. 

من جامعه ميزوري   Entering Mentoringشهادة اجتياز برنامج تدريبي حول االرشاد الجامعي  .9

 .2015,الواليات المتحدة االمريكية، الفصل الربيعي 

المدعومة من رئاسة جامعة ميزوري ، الواليات Diversityشهادة اجتياز دورة تدريبية عن التنوع  .10

 .2015المتحدة االمريكية 

" Designing course for significant Learningشهادة اجتياز برنامج  تدريبي بنجاح عن "    .11

المدعوم من قبل وحدة الدراسات العليا، جامعه ميزوري , الواليات المتحدة  2015في تشرين االول 

 االمريكية.

 

 .2015عضو في االكاديمية العلمية لوالية ميزوري منذ  .12

 

 .2016-2015شهاد اجتياز برنامج اساسيات التعليم االلكتروني من جامعة ميزوري, للعام الدراسي  .13

 

 Preparing for Future Faculty(PFF)اكمال كورس خاص باعضاء هيئة التدريس المستقبليين    .14

part1  2016كانون االول –في جامعة ميزوري الواليات المتحدة االمريكية من اب. 

 

ولغاية اكمال كورس بعنوان علم بيئة االمراض, كلية الموارد الطبيعية ، جامعة ميزوري, للفترة من اب  .15

 .2016كانون االول  

 

 .2016العراق  ,عضو اللجنة العلمية لدراسة مقترح استحداث قسم علوم الحياة البرية في جامعة سومر .16



 

 

 .2018 -2017عضو لجنة ضمان الجودة و تقييم االداء في قسم علوم الحياة للعام الدراسي .17

 .2018-2017سي عضو لجنة اعتمادية المختبرات في قسم علوم الحياة للعام الدرا .18

 العالمية. Infection and Epidemiologyمقيم علمي في مجلة  .19

 العالمية. BMC Public Healthمقيم علمي في مجلة  .20

 العالمية. Asian Biomedicineمقيم علمي في مجلة  .21

 العالمية. Acta Médica Portuguesaمقيم علمي في مجلة  .22

 .العالمية Helminthologiaمقيم علمي في مجلة  .23

 العالمية Educational Researchمقيم علمي في مجلة  .24

 العالمية Journal of Parasitic Diseasesمقيم علمي في مجلة  .25

 . Iraqi Journal of Scienceمقيم علمي في مجلة  .26

 Bulletin of Iraq natural History Museumمقيم علمي في مجلة  .27

 العالمية    Interdisciplinary Perspective on Infectious Diseasesمقيم علمي في مجلة  .28

 العالمية Open journal of Clinical and Medical Case Reportsمقيم علمي في مجلة  .29

 2018-2017 .جامعة بغداد –مقيم لغوي لبعض رسائل واطاريح قسم علوم الحياة  .30

 .2018-2017لجنة التصنيف الوطني للعام الدراسي عضو  .31

 .2018-2017اص بامتحان التؤامة مع الكليات االهلية للعام الدراسي عضو اللجنة االمتحانية الخ .32

 .2017الموقع االلكتروني الرسمي لمجلة متحف التاريخ الطبيعي العراقي منذ مسؤول  .33
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الجهة  الجائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

 المانحة

 السنة

.للتفوق 18/9/2004المؤرخ  511شكر وتقدير بالكتاب المرقم  1

 في دورة طرائق التدريس للتدريسيين الجدد.

من السيد 

رئيس جامعة 

 بغداد

2004 

. 30/3/2006والمؤرخ  13081شكر وتقدير بالكتاب المرقم  2

 الفاعلة في مؤتمر اللشمانيات.للمشاركة 

من وزاره 

 الصحة
2006 

والمؤرخ  564شكر وتقدير األمر الداخلي ذي العدد  3

13/5/2007. 

من رئاسة قسم 

 علوم الحياة
2007 

عام على  60شهاده ألنجاح المؤتمر العلمي الثالث للكلية بمناسبة  4

 .2009آذار  26-24تأسيسها للمده من 

تقديرية من 

كلية عماده 

العلوم / جامعه 

 بغداد

2009 

عام  60شكر وتقدير ألنجاح المؤتمر العلمي الثالث للكلية بمناسبة  5

. األمر األداري م.ع / 2009آذار  26-24على تأسيسها للمده من 

 .12/5/2009في  246

من عمادة كلية 

العلوم / جامعة 

 دبغدا

2009 

شهاده تقديرية تثمينا للجهود المبذولة و المشاركة الفاعلة في  6

اعمال المؤتمر العلمي األول لقسم علوم الحياة في كلية العلوم 

 . 2010تشرين الثاني  11-10جامعة بغداد للفتره من  –للبنات 

من كلية العلوم 

 للبنات

2010 

عمادة كلية  . 5/12/2010في  8630ب / 16شكر وتقدير من. األمر األداري  7

العلوم  / 

 جامعة بغداد

2010 

شهاده تقديرية من تثمينا للمشاركة الفاعلة في اعمال المؤتمر  .1 8

 .2010-12-12العلمي الثاني لمركز التقانة األحيائية 

عمادة مركز 

بحوث التقنيات 

 –األحيائية 

 جامعة النهرين

2010 

 التعليم هيئة شهاده تقديرية  9

 التقني

2011 



 

 

شهاده تقديرية تثمينا للمشاركة الفاعلة في اعمال المؤتمر العلمي  10

الجامعة المستنصريه للفترة –الثالث عشر لكلية التربية األساسية 

 .2011آذار  31-29من  

من عمادة كلية 

التربية األساسية 

الجامعة  –

 المستنصرية

2011 

شكر و تقدير نظراً للمشاركة في العديد من المؤتمرات المحلية .  11

 .13/4/2011في  2730رقم الكتاب ح س /

من عمادة كلية 

العلوم / جامعة 

 بغداد

2011 

شهادة تقديرية تثمينا للمشاركة في اعمال المؤتمر العلمي األول  12

جامعة الكوفة  -للعلوم البايولوجية الذي عقد في كلية التربية للبنات

 .2011نيسان  25-24للفترة من 

من رئاسة 

 جامعة الكوفه
2011 

شكر و تقدير نظرا للجهود المبذولة التي اسمهت في انجاح  13

كلية العلوم والذي عقد  -المؤتمر العلمي األول لقسم علوم الحياة

 .9/4/2012في  110ع//6/8. رقم الكتاب 6/3/2012في 

من السيد 

مساعد رئيس 

 الجامعة

2012 

شهادة شكر و تقدير نظرا للجهود المبذولة في انجاح المؤتمر  14

كلية العلوم والذي عقد في  -العلمي األول لقسم علوم الحياة

6/3/2012. 

من السيد عميد 

كلية العلوم 

 جامعة بغداد

2012 

شهاده شكر وتقدير للمشاركة في اغناء اعمال المؤتمر العلمي  15

الجامعة –السنوي الرابع عشر لكلية التربية األساسية 

 .2012ايار  10-9المستنصريه للفترة من  

ن عمادة كلية م

 –التربية األساسية 

الجامعة 

 المستنصرية

2012 

شكر و تقدير وذلك لنشر بحث في مجلة عالمية , رقم الكتاب   .2 16

 .17/7/2012بتاريخ  24920

http://www.uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=1

152 

السيد من 

رئيس جامعة 

 بغداد

2012 

لنشر بحث في مجلة عالمية, رقم الكتاب شكر و تقدير وذلك  17

 . 5/11/2012بتاريخ  37401

http://www.uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=1343 

السيد من 

رئيس جامعة 

 بغداد

2012 

المبذولة في تقييم البحوث شكر و تقدير وذلك للجهود العلمية  19

, رقم الكتاب 2012العلميه المقدمه للنشر في مجلة الكلية للعام 

 .17/1/2013في  24/368

من السيد عميد 

 -كلية العلوم

 جامعة بغداد

2012 

شكر و تقدير للشؤون العلمية وذلك لنشر بحث في مجلة عالمية ,  20

 .20/2/2013بتاريخ  5817رقم الكتاب 

السيد من 

مساعد رئيس 

 جامعة بغداد

2013 

http://www.uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=1152
http://www.uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=1152
http://www.uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=1343


 

 

شهادة تقديرية للمشاركة في اغناء الندوات الثقافية ضمن الموسم  21

-2012الثقافي لقسم علوم الحياة في جامعة بغداد للعام الدراسي 

2013. 

من رئاسة قسم 

 علوم الحياة
2013 

شكر و تقدير وذلك لنشر بحث في مجلة عالمية, رقم الكتاب ش ع  22

 .10/9/2013بتاريخ  635

السيد من 

رئيس جامعة 

 بغداد

2013 

للمشاركة –شهادة شكر و تقدير من مركز التقنيات االحيائية  23

الفاعلة في المؤتمر العلمي الدولي االول للتقنيات االحيائية 

 في بغداد. 2013تشرين االول  31-30التطبيقيه للفتر من 

 

 2013 جامعة النهرين

تقديريه للدور الفاعل في تنسيق احد البرامج شهادة شرف  24

 2015التدريبية قصيرة االمد مع باحثين من العراق

 

من جامعة 

ميزوري، كلية 

الهندسة ، قسم 

تنسيق 

الشراكات 

 الدولية

2015 

من مجلة متحف التاريخ الطبيعي, جامعة بغداد و شكر وتقدير  25

 ذلك للمشاركة في تقييم مجموعة من البحوث

بحوث مركز 

ومتحف 

التاريخ 

الطبيعي 

 العراقي

ايار 

2015 

كتاب تثمين جهود للنشر في  مجالت عالمية ضمن مستوعب ثومبسون  26

 25/9/2017في  5274رويتر العالميز رقم الكتاب ش ع/

رئيس جامعة 

 بغداد

2017 

كتاب شكر و تقدير العتمادي مقوما علميا في مجلة عالمية. رقم الكتاب  27

 29/10/2017في  5903

رئيس جامعة 

 بغداد

2017 

في  653كتاب شكر و تقدير للنشر في مجلة عالمية . رقم الكتاب ش ع / 28

29/1/2018. 

رئيس جامعة 

 بغداد

2018 

في  1525لنشر في مجلة عالمية . رقم الكتاب ش ع /لكتاب شكر و تقدير  29

7/3/2018 

رئيس جامعة 

 بغداد

2018 



 

 

مدير مركز بحوث و متحف التاريخ الطبيعي  شكر و تقدير من السيد 30

 .26/2/2018في  225للمساهمة في العمل التطوعي لديهم. رقم الكتاب 

مركز بحوث 

ومتحف 

التاريخ 

الطبيعي 

 العراقي

2018 

شكر و تقدير من مجلة متحف التاريخ الطبيعي, جامعة بغداد و ذلك  31

 .2018للمشاركة في تقييم مجموعة من البحوث. ايار 

مركز بحوث 

ومتحف 

التاريخ 

الطبيعي 

 العراقي

2018 

في  4766كتاب شكر و تقدير للنشر في مجلة عالمية . رقم الكتاب ش ع / 32

19/11/2018. 

رئيس جامعة 

 بغداد

2018 

شكر و تقدير للجهود المبذوله لالنفتاح على العالم الخارجي من خالل تقييم  33

 16/12/2018في  7310العدد ش ع /بحث في مجلة عالمية. الكتاب ذي 

السيد مساعد 

رئيس جامعة 

بغداد للشؤون 

 العلمية

2018 

لجهود المبذولة من خالل القاء المحاضرات بوحدة التعليم لشكر و تقدير  34

 .14/10/2018ب في  16المستمر. رقم الكتاب 

عميد كلية 

جامعة -العلوم

 بغداد

2018 

من خالل العمل في اللجنة االمتحانية لجهود المبذولة لشكر و تقدير  35

 .18/2/2019في  195المتحان الرصانة العلمية. رقم الكتاب م.ع /

عميد كلية 

جامعة -العلوم

 بغداد

2019 

القاء محاضرات في ورشة عمل لجهود المبذولة من خالل لشكر و تقدير  36

 28/7/2019في  819رقم الكتاب م.ع ادارة النظم البئية. 

عميد كلية 

جامعة -العلوم

 بغداد

2019 

رقم الكتاب م.ع في لجنة جودة المختبرات. لجهود المبذولة لشكر و تقدير  37

 13/7/2019في  772

عميد كلية 

جامعة -العلوم

 بغداد

2019 

في القاء محاضرات ضمن برنامج الموسم لجهود المبذولة لشكر و تقدير  38

 30/6/2019في  701الثقافي. رقم الكتاب م. ع 

عميد كلية 

جامعة -العلوم

 بغداد

2019 



 

 

شكر و تقدير من مجلة متحف التاريخ الطبيعي, جامعة بغداد و ذلك  39

 لتطوير مجلة متحف التاريخ الطبيعي.

  5/8/2019في  876رقم الكتاب 

مركز بحوث 

ومتحف 

التاريخ 

الطبيعي 

 العراقي

2019 

في  316/ي مجلة عالمية . رقم الكتاب ش ع كتاب شكر و تقدير للنشر ف 40

20/1/2020. 

رئيس السيد 

 جامعة بغداد

2020 

العضاء هيئات التحرير للمجالت العلمية شكر و تقدير للجهود المبذوله  41

 29/7/2020في  2251ع / التابعة لجامعة بغداد ش

السيد رئيس 

 جامعة بغداد

2020 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

   

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 
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