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 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 تدريسية 1

 

                                                               قسم علوم الحياة /

للعلوم الصرفة ابن الهيثم / جامعة  كلية التربية

 .بغداد
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 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت
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 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 احياء مجهرية ومناعة  للمرحلة الرابعة. علوم الحياة 1

 

0220-0262 

 حياتية الخلية للمرحلة االولى علوم الحياة 2

 

0262-0260. 

 ري للمرحلة الرابعةوراثة احياء مجهرية  نظ علوم الحياة 1

 

0260-0262. 

 احياء مجهرية نظري للمرحلة الرابعة علوم الحياة 4

 

 مستمره-0262

 فسلجة بكتريا دراسات عليا ماجستير علوم الحياة 5

 

0262-0267 

 مستمره-0262 تخصصي )مضادات حيوية( دراسات عليا ماجستير علوم الحياة 6

 ليا ماجستير.بكتريا مرضية دراسات ع علوم الحياة 2

 

0269-0267 

 دكتوراه  )فايروسات ( علوم الحياة 8

 دكتوراه  )امراض البكتريا(

 دكتوراه  )سموم بكتيرية متقدم (

 دكتوراه  )وراثة احياء مجهرية(

 دكتوراه )سلوك(

 مستمره-0267

 ماجستير )بيئة احياء مجهرية ( علوم الحياة 9

 ماجستير )تحليالت مرضية(

 

 مستمره-0267

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

1 Study of Genotyping and some virulence 

factor of Pseudomonas aeruginosa 
 2015 ةعلوم الحيا

 

 

 

 

2 Study of phenotype and genotype of some 

virulence factors of : Acinetobacter 

baumannii Isolated from different clinical 

cases 

 

 2012 علوم الحياة
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 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 

 (.مشارك بالحضور) 0220الهيثم / جامعة بغداد كلية التربية ابن في لمي المؤتمر الع  0220  .6

 (.رمشارك بالحضو) 09/66/0221-02جامعة النهرين للفترة من  -المؤتمرالعلمي السابع لكلية الطب  02-09/66/0221 .0

 ارك ببحث(.)مش 02/0/0227-04جامعة كركوك للفترة من  –المؤتمرالعلمي االول لكلية العلوم  04-02/0/0227 .2

 )مشارك ببحث(. 02/0/0227-00المؤتمرالعلمي العاشر لكلية المامون الجامعة للفترة من  00-02/4/0227 .4

 )مشارك ببحث(. 01/2/0227-09جامعة بابل للفترة من  –المؤتمرالعلمي الرابع لكلية العلوم  09-01/2/0227 .2

1 Molecular study of Pseudomonas 

aeruginosa resistance that isolated from 

wounds and burns treated with 

disinfectants 

 

 2018 علوم الحياة

4 Molecular Study of Multidrug Resistant 

Klebsiella pneumoniae isolated from 

different clinical samples 

 

 2018 علوم الحياة

5 Detection of the phenotype and genotype 

of Efflux pumps in Escherichia coli that 

isolated from urinary tract infection. 

 

 2019 علوم الحياة

6 Detection of some antibiotic resistance 

genes and their gene expression In 

Acinetobacter baumannii isolated from 

different clinical cases 

 

 2019 علوم الحياة

2 Evaluation of bacteriophage effect against 

multidrug-resistant Proteus mirabilis 

isolated from different clinical samples 

 

 2021 علوم الحياة
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)مشارك  07/62/0227-09ية/الجامعة االردنية للفترة من الرسائل الجامعالمؤتمرالعلمي الثاني لبحوث  09-07/62/0227 .1

 ببحث(.

-4المؤتمرالعلمي الثاني/ معهد الهندسة الوراثية والتقنيات االحيائية للدراسات العليا / جامعة بغداد للفترة من  4-2/66/0227 .9

 (.رمشارك بالحضو)2/66/0227

 )مشارك ببحث(.69/66/0227-61االنبار للفترة من  جامعة -المؤتمرالعلمي االول لكلية العلوم  61-69/66/0227 .1

 (.رمشارك بالحضو) 62/0/0262-7    الجامعة المستنصرية للفترة من - العلمي السادس لكلية العلوم المؤتمر 7-62/0/0262 .7

 (.ربالحضومشارك )   04/2/0262-02 من جامعة بغداد للفترة - العلمي العاشر لكلية الطب البيطري المؤتمر 02-04/2/0262 .62

 )مشارك ببحث(. 1/2/2010 -4كوردستان الثالث للعلوم البايولوجي/ جامعة دهوك للفترة من مؤتمر 4-1/2/0262 .66

 )مشارك ببحث(. 67/2/0262بابل الخامس لكلية العلوم/ جامعة بابل للفترة من مؤتمر  2/0262/ 67-02 .60

كيميائية الهندسة اللتقانة االحيائية المقام في جامعة البعث / كلية المؤتمر الدولي الثاني في الصناعات الغذائية وا 6-2/66/0262 .62

 .(رمشارك بالحضو) 0262 /66/ 2 -6/ سورية للفترة من ترولية /قسم الهندسة الغذائية/حمصوالب

-62من  المؤتمرالعلمي االول لعلوم الحياة / قسم علوم الحياة / كلية العلوم للبنات/ جامعة بغداد للفترة 62-66/66/0262 .64

 .(رمشارك بالحضو) 66/66/0262

-22عة تكريت للفترة من سامراء / جام -كيمياء واالحياء /كلية التربية العلمي الرابع لعلوم الالمؤتمر 22-26/2/0266 .62

   )مشارك ببحث(. 26/2/0266

 06/4/0266-02كوك للفترة من    المؤتمرالعلمي االول لعلوم الحياة/ قسم علوم الحياة / كلية العلوم / جامعة كر 02-06/4/0266 .61

 )مشارك ببحث(.

 .(رمشارك بالحضو) 2/2/0266-4المؤتمرالعلمي السابع / كلية العلوم / الجامعة المستنصرية للفترة من  4-2/2/0266 .69

شارك م) 04/66/0266-02  / جامعة بغداد للفترة منالمؤتمر العلمي الدولي االول / معهد الهندسة الوراثية  02-04/66/0266 .61

 (.ربالحضو
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 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

في كلية مة في دورة التحليالت المرضية المقامحاضره 

لغاية  و 0266للعام ،  جامعه بغداد التربية ابن الهيثم / 

 . 0269العام 

 

في دورة عن امراض االسماك المقامة من قبل وزارة  محاضره 

 9/0266 / 66- 62  للفترة من ،  لزراعة في المستشفى البيطريا

 

ورشة عمل لتدريب ))ورشة عمل عن تدريب الطالب 

) لجنة  ((طلبة المدارس االعدادية والمتوسطة

 (.تحضيرية

/ ندوات  دائره بلدية االعظمية االعالم والوعي البيئي / محاضرات

 0260 توعية

للمؤتمر كلية ابن الهيثم للعلوم الصرفة لجنة تحضيرية 

 .0261-0269ابن الهيثم 

 

لجنه وزارية الستحداث دراسة دبلوم عالي في كلية التربية للعلوم 

 . 0267-0261 الصرفة / جامعة ديالى

 
لهيثم ا ابن التربية كلية في ندوةعدة لجنه تحضيرية في 

 / جامعة بغدادللعلوم الصرفة 

اهمال شروط االصحاح البيئي )في ندوة بعنوان  عضو لجنة تحضيرية

صحة السكان  في ادارة المخلفات الصلبة وتاثيراته المحتمله على

قاعة ابن رشد كلية التربية ابن ،   66/66/0262 وجمالية بيئة المدن(

 رشد .

في ورشة عمل بعنوان )الوسائل البديله والحديثة  عضو لجنة تحضيرية

قاعه المصطفى / كلية العلوم للبنات / جامعة بغداد    في عالج االمراض(

 ،64/4/0261. 

 
 

 

 

 

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

 . التعليم

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 السنة محل النشر  اسم البحث ت

 العراق خمج االذن الوسطى المزمن : المسببات الجرثومية وحساسيتها للمضادات. 6

 

 0222 مجلة علوم المستنصرية

مسببه لحاالت تسمم الدم مع دراسة حساسيتها عزل وتشخيص بعض انواع البكتريا ال 0

 لبعض المضادات الحيوية المختلفة.

 العراق

 

 0221 مجلة التقني

المعزولة   Pseudomonas aeruginosaدراسة انزيم الحال للبروتين المنتج من 2

 من حاالت سريرية.

 العراق

 

مجلة ابن الهيثم للعلوم 

 الصرفة والتطبيقية.

0221 

ر في الكشف عن البكتريا المجاري البولية مع دراسة حساسيتها استخدام اكا 4

 للمضادات الحيوية .

مجلة كلية الطب/ جامعة  العراق

 بغداد

0227 

المسببة  Staphylococcus  aureusدراسة تاثير انزيم البروتييز على بكتريا  2

 اللتهاب العين في االرانب.

جامعة كركوك/ كلية  العراق

 العلوم ،

0227 

دراسة تأثيرخلط مضادات البيتاالكتام مع كل من مضادي السبروفلوكساسين  1

المعزولة من حاالت Pseudomonas aeruginosa والتوبرامايسين على بكتريا  

 .مرضية مختلفة

 0227 جامعة بابل /كلية العلوم العراق

اب االذن حامض الخليك على انواع المختلفة من البكتريا المسببه اللته دراسة تاثير 9

 الوسطى المزمن.

 0227 مجلة كلية المامون العراق

المعزولة   Pseudomonas aeruginosaمن بكتريا  Proteaseوتوصيف تنقية 1

 من بعض التهابات الجروح والحروق.

مجلة جامعة االنبار  العراق

 للعلوم الصرفة 

0227 

انواع البكتريا  على بعضEDTA دراسة التاثير الخلطي لمضاد السيفتازديم مع  7

 المسببة اللتهابات الجروح.

مجلة جامعة االنبار  العراق

 للعلوم الصرفة ،

0227 

مع مجاميع  aminoglycoside      و β-lactamsدراسة تأثير مشاركة مضادات  62

 أخرى من المضادات الحيوية ودراسة التأثيرالتأزري لهذه المضادات.

مجلة المجلس العربي  سوريا

 لالختصاصات الطبية

0262 

والمضادات الحيوية على بعض انواع   Zingiber officinaleتاثيرمستخلص نبات 66

 البكتريا المسببه لالسهال.

مجلة ابن الهيثم ابن  العراق

الهيثم للعلوم الصرفة 

 والتطبيقية

0262 

على   Rosmarinus officinalisدراسة التأثيرالمثبط لمستخلص نبات اكليل الجبل 60

 بعض انواع البكتريا السالبة لصبغة كرام.

مجلة كلية التربية  العراق

 االساسية

0262 

62 Seroprevalence of Hepatitis B and Hepatitis C virus infection 

in Iraq. 

 The New Iraqi العراق

Journal of 

Medicine 

2010 

البه لصبغة كرام والمسببة اللتهاب االذن الوسطى دراسة بعض انواع البكتريا الس 64

 المزمن والمقاومة للمضادات الحيويه المختلفة.

 0262 جامعة بابل /كلية العلوم العراق

62 Use of chromogenic Agar in detection the bacteria casing 

urinary tract pathogens 

 0262 مجلة جامعة دهوك العراق

بعض انواع البكتريا المسببة اللتهاب االذن الوسطى للمضادات دراسة حساسية  61

 الحيوية المختلفة مع دراسة تأثيرخلط مضادين.

منشور في وقائع  العراق

مؤتمركلية التربية 

 /سامراء/ جامعة تكريت/

0266 

دراسة تأثير بعض انواع المستخلصات النباتية على انواع مختلفة من البكتريا  69

 المرضية .

منشور في وقائع  اقالعر

المؤتمرالعلمي االول 

لعلوم الحياة / كلية العلوم 

 / جامعة كركوك

0262 

من حاالت تجرثم الدم عند  Acinetobacter bumaniiعزل وتشخيص بكتريا  61

 االطفال حديثي الوالدة.

منشور في وقائع المؤتمر  العراق

العلمي الرابع عشر / كلية 

التربية االساسية / 

 المستنصرية الجامعة

0260 



 

 

 

 

 

 

 

  

67 The effect of Methanol extracts of some plants against the 

bacteria causing diarrhea 

 Duhok Medical العراق

Journal 

0260 

02 Synthesis and Study Biological activity of some New 

Isoxazoline and Pyrazoline Derivatives 

م للعلوم مجلة ابن الهيث العراق

 الصرفة والتطبيقية

0262 

عزل وتشخيص انواع مختلفة من البكتريا المسببة اللتهاب المجاري البولية عند  06

 النساء الحوامل وباستعمال وسط كروماجين اكار.

نشر خالصه البحث  العراق

 بالمؤتمر علوم البصرة

0262 

00 .Synthesis and anti bactererial study of novel compounds with 

bis ( four - ,  five -, and seven- membered) heterocyclic ring. 

International, 

المجلة الدولية للعلوم  االردن

 والتكنولوجيا

Journal for 

Sciences and 

Technology 

0262 

02 Bacterial and Heavy Metals Analyses in Fish at Shawaka Area 

of Tigris River 

ج خار

 العراق  

Chemistry and 

Materials 

Research. 

0262 

دراسة التاثير التثبيطي لمستخلصات زهور الروز وقداح نبات النارنج على انواع  04

 مختلفة من البكتريا المعزولة من بطانة الفم

 0264 للعلوم مجلة بغداد العراق

02  .Virulence and Antimicrobial Resistance of Escherichia coli 

from Tigris River and Children Diarrhea. 

New 

Zealand 

 ..Infection and 

Drug Resistance 

2014 

01 Antibacterial activity of parsley and celery aqueous extract on 

the isolated bacteria from children UTI in Erbil city. 

India  International 

Journal of 

Advanced 

Research (IJAR)      

0264 

في بكتريا   ESBLsالكشف عن انزيمات البيتاالكتاميز واسعة الطيف  09

Pseudomonas aeruginosa   متعددة المقاومة باستعمالESBLs  

CHROM agar 

مجلة كلية التربية  العراق

االساسية / الجامعة 

 المستنصرية

0262 

01 Detection of E. coli and Rotavirus in diarrhea among children 

under 5 years old    

المجلة العراقية للتقانات  العراق

االحيائية معهد الهندسة 

الوراثية والتقنيات 

االحيائية للدراسات العليا  

 /جامعة بغداد

0262 

07 Pathogenicity Study of a number of Gram- negative bacilli 

isolated from clinical samples     

مجلة ديالى للعلوم  العراق

 الصرفة

0262 

  Pseudomonas aeruginosaفي بكتريا  16S rDNAالكشف عن جين  22

 باستعمال تفاعل البلمرة المتسلسل ودراسة بعض عوامل الضراوة .

مجلة مركز بحوث  العراق

 النهرين

0261 

لوحدها او خلطها مع بعض  النانوية  TiO2دراسة فعالية اوكسيد التيتانيوم  26

 المضادات الحيوية والمستخلصات النباتية على فعالية البكتريا السالبة لصبغة كرام.

 0261 مجلة بغداد للعلوم العراق

  Pseudomonas aeruginosaفي بكتريا  LasBالتسلسل التتابعي لجين  20

 المعزولة من بعض الحاالت السريرية

لوم مجلة ابن الهيثم للع العراق

 الصرفة والتطبيقية

0261 

المعزول من بكتريا      tox Aتحليل تسلسل الحامض النووي لجين  22

Pseudomonas aeruginosa. 

مجلة مركز بحوث  العراق

 النهرين

0261 



 

 

 

 

 

 

 

  

تجاه بعض انواع البكتريا   ZrO2الفعالية التثبيطية لمادة اوكسيد الزركانيوم النانوي  24

 المرضية.

 0261 لوم المستنصرية مجلة ع العراق

 Borage officinalis الثور لسان نبات اوراق لمستخلص ميكروبية ضد الفعالية 22

 Streptococcus pyogenes و  .Staphylococcus spp بكتريا ضد

مجلة ديالى للعلوم  العراق

 الصرفة 

0269 

 Pseudomonasلبكتريا      16S r DNAتحليل تسلسل الحامض النووي لجين  21

aeruginosa . المعزولة من اصابات الجروح 

  

المجلة الدولية للعلوم  االردن

 والتكنولوجيا

International 

Journal for 

Scinces and 

Technology (IJST) 

0261 

المعزوله من   Pseudomonas aeruginosaفي بكتريا   pvd Aالكشف عن جين  29

 حاالت مرضيه مختلفه.

 0261 لعلومل مجلة بغداد العراق 

21 Detection of tox A gene in Pseudomonas aeruginosa that 

isolates from different clinical cases by using PCR 

مجلة ابن الهيثم للعلوم  العراق

 الصرفة وقائع المؤتمر 

0269 

في بكتريا                                 ESBLsالطيف  الكشف عن انزيمات البيتاالكتاميز واسعة 27

Acinetobacter baumannii   المعزولة من حاالت سريرية مختلفة باستعمال

 .ESBLs  CHROM agarوسط  

المجلة الدولية للعلوم  االردن

 والتكنولوجيا

International 

Journal for 

Scinces and 

Technology (IJST) 

0269 

42 The Effect of Methanolic Extract of Quercus infectoria 

Against Some Causative Agents of Diarrhea and Eliminate 

their Antimicrobial Resistance 

مجلة ديالى للعلوم  العراق

 الصرفة

0261 

46 Phenotypic and genotype detection of some virulence factors 

of Acinetobacter baumannii isolated from different clinical 

cases. 

 0269 مجلة علوم مستنصرية العراق

40 Genotype detection of kps gene of Acinetobacter baumannii 

isolated from different clinical cases. 

مجلة ديالى للعلوم  العراق

 الصرفة

0269 

42 Detection of las B gene of Pseudomonas aeruginosa causing 

different infection. 

 0269 مؤتمر علوم النهرين العراق

44 Detection of Alginate alg D Gene of Pseudomonas aeruginosa 

 

لمملكة ا

العربية 

 السعودية

المجلة العلمية لجامعة 

 الملك فيصل

 

0261 

42 Nucleotide sequences of the Pseudomonas aeruginosa algD 

gene isolated from Iraqi patients with otitis media 

India  

 

Current research 

in microbiology 

and biotechnology 

0269 

41 BOX-PCR Fingerprinting for Molecular Genotyping of 

Pseudomonas aeruginosa. 

India  

 

Asian Journal of 

Microbiology, 

Biotechnology and 

Environmental 

Sciences 

0261 
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 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

  مستمرة. -0266عضو جمعية النانوتكنولوجي منذ 

  مستمرة  – 0269ن  لنهرين الدولية للعلماء العراقييجمعية ا 

  

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة الجهة المانحة  شكر او الجائزة أو الشهادةكتاب ال ت

1    

2    

1    

4    

5    

 

 ( 69( اخرى )91د كلية )( عمي62( رئيس جامعة )2)وزير....  (662) -:التشكرات

عي الجامبموجب االمر من قبل رئيس الجامعة، عن النجاح من الثالثة االوائل في دورة اللغة العربية/ جامعة بغداد شكروتقديركتاب  .6

 .2/0/0222بتاريخ  21المرقم 

 211/ 69االداري ص ق  بموجب االمر الكليةمن قبل عميد ،علمي كلية المامون الجامعة شكروتقديرعن المشاركة بمؤتمركتاب  .0

 .4/2/0227بتاريخ 

بموجب  ةمن قبل عميد الكلي ،هيثم / جامعة بغداد ابن ال - عن لجنة تقصي البحوث في قسم علوم الحياة /كلية التربيةشكروتقديركتاب  .2

 .2/1/0227بتاريخ  0779 المرقم االدارياالمر

ل عميد من قب، ابن الهيثم / جامعة بغداد  -عن المشاركة في مجلة علوم الحياة في قسم علوم الحياة / كلية التربية شكروتقديركتاب  .4

 .02/2/0262بتاريخ  0912 المرقم بموجب االمراالداري الكلية

 من قبل عميد الكلية، ابن الهيثم / جامعة بغداد  -/كلية التربية  0262-0227لجنه االمتحانية للعام الدراسي العن شكروتقديركتاب  .2

 .4/66/0262بتاريخ  4902 المرقم االداريبموجب االمر

 من قبل عميد الكلية. 22/2/0266خ بتاري ، سامراء/ جامعة تكريت -علمي/كلية التربية شكروتقديرعن مشاركة بمؤتمركتاب  .1

 ميد الكليةمن قبل ع، ابن الهيثم / جامعة بغداد  - عن اللجنه التحضيرية الحتفالية يوم جامعة بغداد في كلية التربيةشكروتقديركتاب  .9

 .60/4/0266بتاريخ  6424 المرقم االداريبموجب االمر

 قسم ادارة الموارد البشريةزراعة / الشركة العامة للبيطرة/وزارة  العن المشاركة في دورة المراض االسماك / وتقديرشكركتاب  .1

بتاريخ   7109العام  بموجب الكتاب المرقم والمقامة في مقرالمستشفى البيطري في بغداد ، من قبل المدير 66/9/0266-62 للفترة

69/9/0266. 

ير ( من قبل مدرية المسببه لمرض القرحة في  االسماكاالمراض البكتي)بعنوان  القاء محاضرةكتاب شكروتقديرعن المشاركة في  .7

بتاريخ  0671بغداد بموجب الكتاب المرقم  -المستشفى البيطري  -الشركة العامة للبيطرة  -المستشفى البيطري / وزارة الزراعة 

62/9/0266 . 



 

 

 

 

 

 

 
امعة م / جابن الهيث - كلية التربيةرة فيها /لتعليم المستمر والمحاضعن المشاركة بتنظيم واقامة الدورات في وحده اشكروتقديركتاب  .62

 .9/7/0266بتاريخ  2421لية بموجب االمر االداري من قبل عميد الك بغداد ،

كتاب شكر وتقدير عن تنظيم واقامة دورتين في التعليم المستمر / دورة التحليالت المرضية المقامة في قسم علوم الحياة من قبل  .66

 . 61/62/0266بتاريخ  4067ابن الهيثم بموجب الكتاب المرقم كلية التربية  –عميد الكلية 

ابن الهيثم / جامعة بغداد ، من قبل عميد الكلية  -كلية التربية  0266 - 0262كتاب شكروتقديرعن اللجنه االمتحانية للعام الدراسي  .60

 .0/6/0260بتاريخ  1بموجب االمراالداري المرقم 

 62/2/0260-7تاريخ االساسية / الجامعة المستنصرية ب ر العلمي الرابع عشر / كلية التربيةعن المشاركة بالمؤتموتقديركركتاب ش .62

 من قبل عميد الكلية.

ابن الهيثم / جامعة بغداد ، من قبل عميد  -كتاب شكروتقديرعن المشاركة في مجلة علوم الحياة في قسم علوم الحياة / كلية التربية  .64

 .64/2/0260بتاريخ  0916م الكلية بموجب االمراالداري المرق

كتاب شكر وتقدير عن تنظيم واقامة دورتين في التعليم المستمر / دورة التحليالت المرضية المقامة في قسم علوم الحياة من قبل  .62

 .2/1/0260في  4611 كلية التربية ابن الهيثم بموجب الكتاب المرقم –عميد الكلية 

ية ابن كلية الترب –لتحليالت المرضية المقامة في قسم علوم الحياة من قبل عميد الكلية كتاب شكر وتقدير عن تنظيم واقامة دورة ا .61

 .1/62/0260في  2244الهيثم بموجب الكتاب المرقم 

من قبل عميد الكلية  0262-0260قدير عن مناقشة الحلقات الدراسية لطلبة الدراسات العليا للفصل االول للعام الدراسي كتاب شكر وت .69

 . 0262/  2/ 04في  6292لتربية ابن الهيثم بموجب الكتاب المرقم كلية ا -

 2721كتاب شكر وتقدير عن ندوات الوعي البيئي / دائرة بلدية االعظمية / امانة بغداد من قبل المدير العام  بموجب الكتاب المرقم  .61

 . 0262/  2/ 01في 

بية ابن كلية التر -قبل عميد الكلية ون مع دائرة بلدية االعظمية من كتاب شكر وتقدير عن ندوات التوعية الصحية والبيئية  بالتعا .67

 .0262/  7/ 2في  9220الهيثم بموجب الكتاب المرقم 

ية ابن كلية الترب –كتاب شكر وتقدير عن تنظيم واقامة دورة التحليالت المرضية المقامة في قسم علوم الحياة من قبل عميد الكلية  .02

 .22/7/0262في  9974رقم الهيثم بموجب الكتاب الم

 ..0262/ 6/62بتاريخ  712مرقم ش ع وتقديرعن نشر بحث عالمي من قبل رئيس الجامعة بموجب الكتاب ال كتاب شكر .06

 .  0264/  0/  61 بتاريخ  012/  2بموجب الكتاب المرقم  م و ليم العالي  لمنتسبي جامعة بغدادكتاب شكر وتقدير من وزير التع .00

 .22/6/0264بتاريخ  ميساعد رئيس الجامعة نشر بحث عالتاب شكر وتقدير من مك .02

 .  62/0262/ 06بتاريخ   1606اري االمر االد بموجب 0262وتقدير لجميع التدريسيين من قبل عميد الكلية لسنة  شكر .04

 تكريم  .0264/ 60/ 06كلية التربية ابن الهيثم. بتاريخ  -ثاني من قبل عميد الكلية شكر وتقدير عن المشاركة في معرض الكتاب ال .02

 .0262/ 61/6بتاريخ  699بموجب الكتاب المرقم ش ع  0264لسنة  ر بحث عالمي من قبل رئيس الجامعةوتقديرعن نششكر .01

 .0262/  4/  01بتاريخ  0272ثم بموجب الكتاب المرقم كلية التربية ابن الهي –د من قبل عميد الكلية عن لجنة جرشكر وتقدير  .09

 . 0262/  4/ 01بتاريخ  0461كلية التربية ابن الهيثم بموجب الكتاب المرقم –من قبل عميد الكلية شكر وتقدير عن مهرجان الزهور  .01

بتاريخ  2611يثم بموجب الكتاب   كلية التربية ابن اله –وتقديرعن المساهمة بمناقشة الحلقات الدراسية من قبل عميد الكلية شكر .07

66/1/0262. 

 2242كلية التربية ابن الهيثم بموجب الكتاب    –وتقديرعن المساهمة بتصحيح دفاتر االمتحان التنافسي من قبل عميد الكلية شكر .22

 .9/7/0262بتاريخ 

  2/66/0262بتاريخ  0160كلية العلوم بعدد من جامعة ديالى عن اهداء كتاب كتاب شكر  .26

 0262/ 62/66  بتاريخ  629راثية والبيئية العراقية عدد ش ت/ جمعية صيانة المصادر الوعن ندوة وتقديرشكراب كت .20



 

 

 

 

 

 

 
  . 00/66/0262بتاريخ  2029عدد ش ع  من رئيس الجامعه عن اهداء كتاب كتاب شكر وتقدير  .22

 . 06/60/0262يخ كتاب شكر عن اهداء كتاب من جامعة كركوك كلية التربية للعلوم الصرفة بعدد بتار .24

/ 6/ 06 بتاريخ  402عدد كلية التربية ابن الهيثم بموجب الكتاب ذو ال –من قبل عميد الكلية اللجنه االمتحانية  عن ترتيبكتاب شكر .22

0261. 

 . 00/66/0262بتاريخ    2202  العدد كلية العلوم من قبل عميد الكليةعن اهداء كتاب من جامعه الكوفة كتاب شكر .21

/ 0/ 06بتاريخ   119كلية التربية ابن الهيثم بموجب الكتاب ذو العدد  –اللجنه االمتحانية الموقتة من قبل عميد الكلية  كتاب شكرعن .29

0261. 

 . 66/2/0261 في كتاب شكروتقديرعن ورشة عمل جمعية صيانة المصادر الوراثية والبيئية العراقية .21

 . 0261/ 2/ 61في  671ف/ ووزارة البيئة عدد ل وزير  كتاب شكر وتقدير من وكيل .27

    .4/2/0261في  66/0419من قبل عميده كلية العلوم للبنات كتاب شكروتقديرعن ندوة في علوم البنات  .42

 .9/0261/ 62  من قبل عميد الكلية بتاريخ 0261-0262للعام الدراسي شكر وتقديرعن اللجنه االمتحانية  .46

 .61/1/0261في  2122من قبل عميد الكلية التنافسي  االمتحانتصحيح من اجل اعداد وتنظيم و وتقديرشكر .40

 .61/1/0261في  242ة البيئة وف /لوزارالفني وكيل وزير قبل من  عن التعاون مع وزاره البيئةوتقديرشكر .42

 .0261شكر وتقدير من الوزير  .44

  .7/0261/ 2بتاريخ بحث عالمي في مجلة عالمية   شكر وتقدير من رئيس الجامعه عن تقييم .42

 . 0261/  7/  01بتاريخ  691ش ت /   قدير من جمعية المصادر الوراثية والبيئية العراقيةتشكر و .41

 . 0261/ 7/ 09بتاريخ  46124 المرقموزارة الزراعة مدير عام الدائرة االدارية والمالية شكر وتقدير من  .49

 . 7/62/0261بتاريخ  4922المرقم   مناقشة طالب ماجستيرلشكر وتقدير من عميد الكلية  .41

 . 0261/ 7/62بتاريخ  1219/ 2لتعليم العالي عن مؤتمر الجمعية. المرقم ب ت شكر وتقدير من وكيل وزير ا .47

 0261/ 67/60ل من منتسبي الكلية  شكر وتقدير من عميد الكلية لك .22

 .0261ندوة / كلية التربية للعلوم الصرفة جامعة بغداد   في مشاركة شكر وتقدير عن .26

 .  0269/ 4بتاريخ    الفايروسات  امراض ندوةاقامة شكر وتقدير عن  .20

 . 0269بية االساسية / الجامعة المستنصرية كلية التر   عمر حاجمطالب الماجستير شكر وتقدير عن مناقشة  .22

 . 0269شكر وتقدير عن تدريب الطالب بالمدارس   .24

  0269 شكر وتقدير عن المؤتمر النسوي الثالث عن تقيييم بحوث  .22

 0261-0269 كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم في طالبة الماجستير رشا زياد عن مناقشة  .21

 0261-0269 / جامعة ديالى  طب ديالىكلية  مجلة عن تقييم بحوث .29

 .0261-0269 كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم في  فارسطيبة طالبة الماجستير شكر وتقديرعن مناقشة  .21

 0261-0269 عة ديالى / كلية العلوم جامرغدة طالبة الماجستير  عن مناقشة  .27

 0261-0269معرض الكتاب  والمشاركة في  عن المؤتمر .12

 0261-0269عن معرض البحوث والمشاركة   عن المؤتمر .16

 0261-0269   كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم المقامة في الدولي االول  في الموتمر عن اللجنه التحضيريةعن  .10

 0261-0269 كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم المقامة في الدولي االول  عن تقييم بحوث المؤتمر .12
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