
((البطاقة التعريفية))

CV 

فيصل غازي محمد
التستاذ الدكتور
جامعة بغداد



الذاتية السيرة خلةصة

الشخصية:- المعلومات-1
الفتليوي حمادي آل محمد غازي المسم:- فيصل

1973تاريخ الميـلد  :  
التـخـصــص العام:   فيزياء فلكية

التخصص الدقيق : (فيزياء فلكية) - معالجة الصورالرقمية
.2001الوظيفــــــه     :   تدريسي على مل ك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ 

أتستاذ -  دكتور  الدرجة العلمية والشهادة :
عنوان العمل   :   جامعة بغداد – كلية العلوم – قسم علوم التحسس النائي ونظم المعلومات الجغرافية          

جامعة بغداد-كلية العلوم- ليوجدهاتف العمل   :    
   07709644492 الهاتف النقال  :   

   faiselgm73@gmail.com    او  faisel@scbaghdad.edu.iqالبريد أللكتروني :   

الاكاديمية المهارات-2
ال ن  يولحسسد2000 مسسسنة منسسذ الحامسسسبات علسسوم قسسسم في تدريسي

يواليولية. العليا للدرامسات
يولحسد2017 مسنة النائي... منذ التحسس علوم قسم في تدريسي 

اليولية. للدرامسات ال ن
يوالماجسسستير السسدكتوراه مشسساريع تخسسرج بحسسوث علسسى اشسسرف

الحامسسسبات علسسوم بتخصسسص  طالب20 من لكثر العالي يوالدبلوم
يوالفضاء. يوالفلك يوالفيزياء

98  بحديود2018-2017-2016 للعوام الداء تقييم معدل%

 العلمي البحث مهارات-3
 بحث علمي في مجلت محلية وعالمية رصينة ومشاركات عديدة فـي40نشر أكثر من 

مؤتمرات علمية محلية وعالمية.
 عضو تحريرEditorial Boardفي احدى  مجلت مؤتسسة النشر العالمية "ثومسن 

ـوترز"  Thomsonرـي  Reutersـا المعلومــات ـة لتكنولوجـي ـة الدولـي ـة العربـي  ، المجـل
IAJIT.ومقيم علمي  معتمد لبحوث مجلت عالمية رصينة اخرى  .

التشترا ك بمؤتمرات علمـيـة خارجـيـة وداخلـيـة وـنـدوات علمـيـة وورش العـمـل والحلـقـات
النقاتشية عديدة.

تطبيقات الرؤيا اللية باتستخدام الكومبيوتر
 تطبيقات التحسس النائي وانظمة المعلومات الجغرافيةGISوانظمة التموـضـع الـعـالمي  

GPS
تطبيقات الفضاء والفلك والفيزياء
تطبيقات تكنولوجيا المعلومات

mailto:faiselgm73@gmail.com
mailto:faisel@scbaghdad.edu.iq


العالمية الرةصانة -  مؤشرات4
البحثية"   "البوابة  مؤشرResearchGate ----- RG-score = 19

 العالم في الموقع مشتركي جميع  من%75 الس نسبة تجايوز

هيرش"  مؤشر"H-Index  = 3 
مسكوباس"  مؤشر"H-Index  = 1 

الدارية:- المهارات-5
2017 -2007 منذ الحامسبات علوم قسم مجلس عضو
2017 النائي.. منذ التحسس علوم قسم مجلس عضو 
2006 - بغداد بجامعة الديوان شؤون مدير
2010-  الدارية للشوؤن العلوم اكلية عميد معاون
2015-  بغداد بجامعة المستمر التعليم مراكز مدير
ة يوتحقيقية علمية عديدة لجا ن عضو يوزارة فسي عديسدة يواداري

الحامسبات يوقسم العلوم يوكلية بغداد يوجامعة العالي التعليم

خطــط لتطــوير عوامــل رصــانة الخــبرة الداريــة لمــوارد المؤتسســات))
المؤتسسات (بحث علمي منشور) + الـتـدريب اللـكـتروني + الـتـدريب الداري
+ حلول كاـفـة القطاـعـات العاـمـة وخاـصـة التربـيـة والتعلـيـم الـجـامعي + حـلـول

التوظيف للفراد والمؤتسسات + حلول التنمية البشرية والخدمة المجتمعية)).

والتقدير الشكر اكتب -6

الجهة المانحةعديد كتب الشكر

 التعليم العالي والبحث العلمي المحترموزيرمعالي 5

 جامعة بغداد المحترمرئيسالسيد 12

مدير عامدرجة 37











(( السيره الذاتيه ))

التســــــــــــم   :    فيصل غازي محمد حبيب الفتلوي      
1973تاريخ الميـلد  :  
    متزوجالحالة الزوجية :

 ثلثةعـــــدد الولد  :
الديـــــــــــانة   :   مسلم

التـخـصــص العام:   فيزياء فلكية
التخصص الدقيق : (فيزياء فلكية) - معالجة الصورالرقمية

الوظيفــــــه     :   تدريسي
اهأتستاذ   دكتور  الدرجة العلمية والشهادة :

عنوان العمل   :   جامعة بغداد – كلية العلوم – قسم علوم التحسس النائي ونظم المعلومات الجغرافية          
    249جامعة بغداد-كلية العلوم- داخلي هاتف العمل   :    
   07709644492 الهاتف النقال  :   

   faiselgm73@gmail.com    او  faisel@scbaghdad.edu.iqالبريد أللكتروني :   

لل : المؤهلت العلمية . أو
الدرجة
العلمية

التاريخ الكليسسسةالجامعة

1996العلومبغدادبكالوريوس

1999 التربيةبغدادالماجستير

2006العلومبغدادالدكتوراه

الفترة من - الىالجهةالوظيفةت

- لحد الن2001جامعة بغدادتدريسي1

2007-2006جامعة بغدادمدير ديوان جامعة بغداد2

2017- 2007جامعة بغداد-كلية العلومعضو مجلس قسم الحاتسبات3

2012-2010جامعة بغداد-كلية العلوممعاون عميد كلية العلوم للشؤون الدارية4

2016-2015جامعة بغدادمدير مركز التعليم المستمر5

-لحد الن2017جامعة بغداد-كلية العلومعضو مجلس قسم التحسس النائي..6

ثانيلا : التدرج الوظيفي .

ثالثلا : التدريس الجامعي .

الفترة  من - الىالجامعةالجهة  (المعهد / الكلية)ت

1
2002-2001الجامعة المستنصريةكلية العلوم

2
2005-2004جامعة بغدادكلية العلوم السياتسية

3
2013-2002جامعة بغدادكلية العلوم

mailto:faiselgm73@gmail.com
mailto:faisel@scbaghdad.edu.iq


4
2014-2013كلية التراث الجامعة الخاصة

رابعلا : المقررات الدراتسية التى قمت بتدريسها.
السنسسسسسةالمسسسسسادةالقسسسسمت

2004-2001التحليل العددي (نظري + عملي)الحاتسبات1

2012-2007الوتسائط المتعددة (نظري + عملي)الحاتسبات2

2010-2009المخططات و الوتسائط المتعددة (ماجستير)الحاتسبات3

2014-2002اتشراف على مشاريع تخرج أولية عديدةالحاتسبات4

2012-2011معالجة الصور الرقمية – الدبلوم العاليالحاتسبات5

2012-2011ضغط البيانات – الدبلوم العاليالحاتسبات6

2013-2012التحليل الصوري – الدبلوم العاليالحاتسبات7

الحاتسبات8
 طل ب8 طالب ماجستير واتشراف 12اتشراف اكثر من 

دبلوم عالي
-ولحد الن2011

2018-2012تمييز النماط – الماجستيرالحاتسبات9

2013-2012اتساتسيات في الحصاء والحتمالية-أوليةالحاتسبات10

2013-2012بصريات فوريرالفضاء والفلك11

2014-2012الحصاء والحتماليةالحاتسبات12

2018-42016رياضيات التحسس النائي ...13

2018-2016برمجة فجوال بيسكالتحسس النائي ...14

2018-2017تطبيقات احصاءالتحسس النائي ...15

2018-2017التصوير الجوي والمسح التصويريالتحسس النائي ...16

خامسلا: ( الطاريح ، الرتسائل ) التي أتشرف عليها:

السنسسةالقسسسسمالرمسالة  أيو  الطريوحة امسمت

2012-2011الحاتسبات-ماجستيرطريقة لتمييز صور الرقام الهندية المكتوبة يدويا1

2012-2011الحاتسبات-ماجستيرنظام التحكم باتشارة مرور المركبات باتستخدام طرق معالجة الصور الرقمية2

2012-2011الفيزياء-ماجستيرتصحيح صور القمار الصناعية المشوهة هندتسيا3

2013-2012الحاتسبات-ماجستيرتمييز تشبكية العين المصابة بداء السكري4

2014-2013فضاء والفلك-ماجستيرالنظام تحديد الموقع المناتسب للمطارات العراقية5

2016-2015الحاتسبات-ماجستير6

2016-2015الحاتسبات-ماجستير7

2017-2016الحاتسبات-ماجستير8

2017-2016الحاتسبات-ماجستير9



2018-2017الحاتسبات-ماجستير10

2018-2017الحاتسبات-ماجستير11

2018-2017الحاتسبات-ماجستير12

2018-2017الحاتسبات-ماجستير13

تسادتسلا: المؤتمرات والندوات العلمية التي تشار ك فيها.
 المشاركة نوعأنعقادها مكا ن السنسسة العنوا نت

(/ بومستر ( بحث

حضور) المؤتمر العربي لتكنولوجيا1
ACITالمعلومات  

باحث الردن – جامعة التسراء 2005

باحث ومقيم علميالعراق – بغداد2009مؤتمر كلية العلوم الثالث2

مؤتمر التستشعار عن بعد الول في3
كلية العلوم

باحث ومقيم علميالعراق – بغداد2012

تطبيقات معالجة الصور4
الطبيةالرقمية

باحث ومقيمالعراق –بغداد2012

تطبيقات انظمةالمقاييس الحيوية5
للنسان

باحث ومقيمالعراق –بغداد2013

مؤتمر ادارة الجودة الصحية في6
الناصرية

محاضرالعراق-الناصرية2014

تسابعا : النشطة العلمية الخرى . 
الكلية خارجالكلية داخل

عضو اللجنة العلمية في قسم الحاتسبات
عضو اللجـنـة الوزارـيـة لنـشـاء المرـكـز الفلـكـي العراـقـي -

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

عضو اللجنة المتحانية للمتقدمين للدراتسات العليا
ـم ـة - وزارة التعلـي ـوم الصــرفة المركزـي ـة العـل عضــو لجـن

العالي والبحث العلمي

رئيس لجنة الجودة والضمان للداء الجامعي
ـي وزارة ـع ـف ـز اتستضــافة المواـق ـم مرـك ـة تقيـي عضــو لجـن

التصالت

عضو في لجان اتستلل البحوث
ـة بـغـداد الفـضـائية - عضو اللجنة الوزارية بخصوص مديـن

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

مقيم للبحوث العلمية والطاريح
عضو اللجنة الوزارية بخصوص اتستحداث دراتـسـة اـلـدبلوم

العالي في كلية العلوم للبنات-جامعة بابل

رئيس وعضوا في لجان مناقشة اطاريح اـلـدكتوراه والماجـسـتير
ومشاريع الدبلوم العالي

 في الكليةعضو لجنة الترقيات العلمية

عضو اللجنة المتحانية في قسم التحسس النائي ....



ـائي ونـظـم المعلوـمـات رئيس اللجنة العلمية في قسم التحسس الـن
الجغرافية

ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعليم .

السنمحل النشرأتسم البحثت
ة

1Edge Blocky Effect Reduction in the Digital ImagesIraqi Journal of Science, 2002, Vol 34, No1, Pp. 1-
142002

2Adaptive gray level edge thinning method

Iraqi Journal for Computers and Informatics ijci
 المجلة العراقية للحاتسبات والمعلوماتية 

ISSN: 2313190X / 25204912 Year: 2002 Volume:
40 Issue: 1 Pages: 1-60

Publisher: University Of Informatics Technology
And Communications

جامعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت 

2002

3Powerful Digital Images Encryption MethodsUniversity of Al Mostansyria, College of education
Journal2003

4
Block-Cipher Cryptography analysis and

Implementation
University of Al Mostansyria, College of education

Journal2003

5
محاكاة الترقط في رادار الفتحة الصناعي

SAR speckle simulationUniversity of Baghdad, College of Science, Iraqi
Journal of Physics, Vol.45, No. 1, 2004.2004

6

طريقة توتسيع التمايز لتحسين بريق/تمايز الصور ذات
التدرج الرمادي بواتسطة الهستوغرام المتعدد النماط

Gray Scale Image Brightness/Contrast Enhancement
with Multi -Model Histogram linear contrast starching

(MMHLCS) method

University of Baghdad, College of Science, Iraqi
Journal of Physics, Vol.3, No.1, March. 2009.2009

7
Edge Magnification with its Geometrical Shape

Preservation
Journal of Natural and applied sciences, Adan

University2005

8
Moving Object Tracking with an active camera using

Improved One at a time algorithm (IOTA)
Arabic  Conference Information Technology ACIT2005

9Real-Time Gamma CorrectionUniversity of Baghdad, Iraqi Journal of Science2006

10
Low Complexity and Efficient Character Recognition

Algorithm
The 4th International Multiconference on Computer

Science and Information Technology CSIT 20062006

11
Compression effect on Classification Remote Sensing

Image
The 3rd scientific conference of the College of

Science, University of Baghdad2009

12
Effective digital image colors reduction quantization

scheme
University of Baghdad, Iraqi Journal of Science2012

13
Optimal Palette Create with the specific number of

colors using octree quantization
University of Baghdad, Iraqi Journal of Science2012

14
Contrast and Brightness Enhancement For Low

Medical X-Ray Images
The 1st Remote Sensing scientific conference of
the College of Science, University of Baghdad2012



15
Numeral Handwritten Hindi Arabic Numeric

Recognition Method

International Journal of Scientific & Engineering
Research, Volume 4, Issue 1, April-2013 ISSN

2229-5518-  USA- - impact factor 1.4
2013

16
An efficient multiple pass pixel connectivity labeling

method for object detection

International Journal of Scientific & Engineering
Research, Volume 4, Issue 5, April-2013 ISSN

2229-5518-  USA- - impact factor 1.4
2013

17Satellite image Gap filling techniqueIraqi Journal of Science, December 2012, Vol. 53,
No. 4, Pp. 1232-12352012

18
Remote Sensing Image Correction of Geometric

Distortion By Using Outer Corners
University of Baghdad, Al- Mustansiriyah Journal

of Science, Vol 24, Issue 22013

19
Noisy character recognition technique based on

moments of
inertia

International Journal of Advancements in Research
& Technology, Volume 2, Issue 4, April-2013 1

ISSN 2278-7763-USA- impact factor 0.4
2013

20
An Approach for Traffic Load Detection using Image

Segmentation

International Journal of Scientific & Engineering
Research, Volume 4, Issue 8, August-2013 ISSN

2229-5518-  USA- - impact factor 1.4
2013

21
Printed and Handwritten Hindi/Arabic Numeral

Recognition Using Centralized Moments

International Journal of Scientific & Engineering
Research, Volume 4, Issue 8, August-2013 ISSN

2229-5518-  USA- - impact factor 1.4
2014

22
Digital Retinal Images: Background and Damaged

Areas
Segmentation

International Journal of Electronics
Communication and Computer Engineering

Volume 5, Issue 4, ISSN (Online): 2249–071X,
ISSN (Print): 2278–4209

2014

23
Waterways finding in the province of Kirkuk- Iraq
based on hydrological analysis of digital elevation

model

International Journal of Scientific & Engineering
Research, Volume 6, Issue 1, January-2015. ISSN

2229-5518--  USA- - impact factor 1.4
2015

24

Efficient digital Image filtering method based on fuzzy
algorithm

Faisel G. Mohammed , Asmaa.abdul-Razaq , Wejdan
A. Amer

المؤتمر العلمي السادس عشر في مجال العلوم الطبيعية والرياضية
 – الجامعة المستنصرية- كلية التربية2015/ايار 6-5للمدة من 

التساتسية
2015

25
Effective image watermarking method based on DCT
Loay E. George, Faisel G. Mohammed and Ibtisam A.

Taqi
Iraqi Journal of Science, 2015, vol.56, No.3B, pp2015

26
COLORED IMAGE WHITE CRACKS IN-PAINTING

METHOD
Faisel G. Mohammed* and Rajaa J. Khanjar

Iraqi Journal of Science, 2016, vol.37, No.3C,
pp:2331-23372016

27
Robotic System For Tracking Moving Objects Based

On Their Color
Sajjad H. Hendi* and Faisel G. Mohammed

Iraqi Journal of Science, 2016, vol.37, No.3A,
pp:1833-18452016

28
وطموح         واقع العراق في المستمر التعليم جودة

فيصل غازي محمد
 -2016مجلة التستاذ: العدد الخاص بمؤتمر الجودة الشاملة لسنة 

2016الجامعة المستنصرية - كلية التربية التساتسية

29
An Overview of Crypto-Compressive based on

Selective Coding
Enaskh. Alamiry, Faisal G. Mohammed

International Journal of Science and Research
(IJSR)

 Volume 6 Issue 7, July 2017
2017



30

Determined characteristics of Lovejoy cemetery tail
using Photometry method

1Salman Zaidan Khalaf, 2Faisel Ghazi Mohammed,
3Hasanain Hassan Ali, 4Khaleel Ibrahem Abrahim

Australian Journal of Basic and Applied Sciences,
11(9) June 2017, Pages: 123-1302017

31
Lossless Compression Scheme for Satellite Images

using Inter-Frame Coding with LZW Coding
Aseel M.Mahdi,  Faisal G. Mohammed

Australian Journal of Basic and Applied Sciences,
11(9) June 2017, Pages: 86-952017

32
Color-based for Tree Yield Fruits Image Counting

Faisel G. Mohammed, Wejdan A. Amer
International Journal of Science and Research
(IJSR), Volume 6 Issue 12, December 20172017

33

Lossy Compression for Raw Satellite Images Using
Intra Frame and Inter Frame Coding

Aseel M. Mahdi1, Loay E.George2, Faisal G.
Mohammed

International Journal of Science and Research
(IJSR), Vol.6 Issue 12, December 20172017

34
The Effect of Using Inter-Frame Coding with Jpeg to

Improve the Compression of Satellite Images
Aseel M.Mahdi, Loay E.George, Faisal G. Mohammed

Journal of Science, 2017, Vol. 58, No.4A pp: 1970-
1978

DOI: 10.24996/ ijs.2017.58.4A.192017

35
Astrography: Galaxy image counting method
Faisel G. Mohammed1, Salman Z. Khalaf 2

The 2nd Specialized Scientific Conference on
Physics and its Applications

25-26 April 20182018

36

COLOR IMAGE COMPRESSION BASED on DCT,
DIFFERENTIAL PULSE CODING MODULATION,

and ADAPTIVE SHIFT CODING
ENAS KH. HASSAN1, LOAY E. GEORGE2, FAISAL

G. MOHAMMED2

Journal of Theoretical and Applied Information
Technology

15th June 2018. Vol.96. No 11
© 2005 – ongoing JATIT & LLS

ISSN: 1992-8645 www.jatit.org E-ISSN: 1817-
3195
3160

2018

37
Detection of Brain Tumors in Brain Images Based on

Pseudo Coloring and Spatial Methods
Mina H. Madhi and Faisel G. Mohammed

Journal of Engineering and Applied Sciences 13
(15): 6123-6129, 2018

ISSN: 1816-949X
© Medwell Journals, 2018

2018

38
Application of WDR Technique with different Wavelet

Codecs for Image Compression
Faisel Ghazi Mohammed and Hind Moutaz Al-Dabbas

Iraqi Journal of Science, 2018, Vol. 59, No.4B, pp:
2128-21342018

39
Brain Tumor Classification Based on GLCM and

Moment Invariant
Mina H. Madhi, Faisel G. Mohammed

International Journal of Engineering &
Technology, 7 (4) (2018) 3678-36862018

40

THE EFFECT OF WAVELET COEFFICIENT
REDUCTION ON IMAGE COMPRESSION USING
DWT AND DAUBECHIES WAVELET TRANSFORM

Faisel Ghazi Mohammed and Hind Moutaz Al-Dabbas

Science  International 
30(5),September-October, 2018, SECTION A, P.p.

757-762
2018

41
Detection of Brain Tumors in Brain Images Based on

Pseudo Coloring and Spatial Methods
Mina H. Madhi and Faisel G. Mohammed

Journal of Engineering and Applied Sciences 13
(15): 6123-6129, 2018

ISSN: 1816-949X
© Medwell Journals, 2018

2018

42
White blood cell recognition via geometric features

and naïve bays classifier
Hasan A. Kazum , Faisel G. Mohammed

International Journal of Engineering &
Technology, 7 (4) (2018) 3642-36462018



تاسعا: عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية .
عضو هيئة التحرير والهيئة العلمية التقنية في المجلة الدولـيـة العربـيـة لتكنولوجـيـا المعلوـمـات..1

IF(عامــل الرصــانة Thomson ) والمصــنفة عالميــا فــي "ثومســن ريــوترز"  0.37= 
Reuters -  (

IAJIT : The International Arab Journal of Information Technology

اسم المجلة والرابط اللكتروني
الرقم المعياري

ISSN
المستوعب او التصنيف المعتمد

International Arabic Journal
for Information Technology

http://ccis2k.org/iajit/ 

ISSN:1683-3198
(print)

ISSN:2309-4524
(Online)

Thomson Reuters
Clarivate Analytics

http://mjl.clarivate.com/cgi-
bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=D&ISSN=1683-3198

SJR
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?

q=19500157821&tip=sid
 Coverage 2008 -ongoing

عاشراا: كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدير.

ت
كتا ب الشكر أو

الجائزة أو تشهادة
التقدير

سنة شهر  يوم المانحة الجهة
المر

الداري

258300316كلية العلوم- جامعة بغدادتشكر وتقدير1 1161ج/

36م ع/ 2092003كلية العلوم- جامعة بغدادتشكر وتقدير2

2020م ش/31122003كلية العلوم- جامعة بغدادتشكر وتقدير3

21122003390مكتبة جامعة بغداد المركزيةتشكر وتقدير4

221200716كلية العلوم- جامعة بغدادتشكر وتقدير5 277ب/

9520071رئاتسة جامعة بغداد-رئيس الجامعةتشكر وتقدير6 1225أ/

216200715667رئاتسة جامعة بغداد-المساعد الداريمكافأة مالية7

9720071899/11بغدادكلية التربية للبنات- جامعة تشكر وتقدير8

19ع س / 1892007كلية العلوم-جامعة النهرينتشكر وتقدير9

7/6 /199200732رئاتسة جامعة بغداد-المساعد الداريتشكر وتقدير10 د

2310200724482رئاتسة جامعة بغداد-رئيس الجامعةتشكر وتقدير11

7/6 /18112007187رئاتسة جامعة بغداد-رئيس الجامعةتشكر وتقدير12 د

26420091رئاتسة جامعة بغداد-رئيس الجامعةتشكر وتقدير13 1591أ/
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https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19500157821&tip=sid
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19500157821&tip=sid
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=D&ISSN=1683-3198
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=D&ISSN=1683-3198
http://ccis2k.org/iajit/


4749م ش /762011كلية العلوم- جامعة بغدادتشكر وتقدير15

155201116كلية العلوم- جامعة بغدادتشكر وتقدير16 3649ب/

تشكر وتقدير17
وكيل وزير التعليم العالي والبحث  العلمي

الداري
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76س/1122011كلية العلوم- جامعة بغدادتشكر وتقدير18

56201216كلية العلوم- جامعة بغدادتشكر وتقدير19 3961ب/

7/6 /1942012389رئاتسة جامعة بغداد-رئيس الجامعةتشكر وتقدير20 د

7/6 /131120121126رئاتسة جامعة بغداد-المساعد الداريتشكر وتقدير21 د

1312013641رئاتسة جامعة بغداد-المساعد العلميتشكر وتقدير22

551م ش /2712013كلية العلوم-جامعة بغدادتشكر وتقدير23

281201316كلية العلوم-جامعة بغدادتشكر وتقدير24 959ب/

1297م ش /2122013كلية العلوم-جامعة بغدادتشكر وتقدير25
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538هـ ت 1832013

283201310391رئاتسة جامعة بغداد-رئيس الجامعةتشكر وتقدير27

164201316كلية العلوم-جامعة بغدادتشكر وتقدير28 2804ب/

675/ 5م و 2542013وزير التعليم العالي والبحث العلميتشكر وتقدير29

13283/ 23ن/652013وزير التعليم العالي والبحث العلميتشكر وتقدير30

145201315983رئاتسة جامعة بغداد-المساعد العلميتشكر وتقدير31

195201316431رئاتسة جامعة بغداد-المساعد العلميتشكر وتقدير32

1115/ 5م و 172013وزير التعليم العالي والبحث العلميتشكر وتقدير33

203201438/2782كلية العلوم- جامعة بغدادتشكر وتقدير34

1311201327/7883كلية العلوم- جامعة بغدادتشكر وتقدير33

512201327/8481كلية العلوم- جامعة بغدادتشكر وتقدير34

154201438/3587كلية العلوم- جامعة بغدادتشكر وتقدير35

865ش ع/2592013رئاتسة جامعة بغداد-المساعد العلميتشكر وتقدير36

5/1925م و8122013وزير التعليم العالي والبحث العلميتشكر وتقدير37

4/4685ق/2422014وزير التعليم العالي والبحث العلميتشكر وتقدير38

1704ش ع/2442014رئاتسة جامعة بغداد-رئيس الجامعةتشكر وتقدير39

23320143677رئاتسة جامعة بغداد-رئيس الجامعةتشكر وتقدير40

5600ش ع/3092014رئاتسة جامعة بغداد-رئيس الجامعةتشكر وتقدير41

3022/ب/293201516عميد الكليةكلية العلوم- جامعة بغداد-تشكر وتقدير42

2015عميد الكليةكلية العلوم- جامعة بغداد-تشكر وتقدير43

2015رئاتسة جامعة بغداد-المساعد العلميتشكر وتقدير44

2015عميد الكليةكلية العلوم- جامعة بغداد-تشكر وتقدير45



5095ش ذع /15112015رئاتسة جامعة بغداد-رئيس الجامعةتشكر وتقدير46

2016رئاتسة جامعة بغداد-رئيس الجامعةتشكر وتقدير47

372017رئاتسة جامعة بغداد-رئيس الجامعةتشكر وتقدير48

372018رئاتسة جامعة بغداد-رئيس الجامعةتشكر وتقدير49
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