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 .التدريس الجامعي: ثانياً  

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

 1221 –1229 تكريت الهندسة  1

 9003 – 1221 المرقب الهندسة  9

 9001 – 9003 بغداد الهندسة الخوارزمي  3

 لغاية االن -9014 بغداد الهندسة الخوارزمي  4

 

 

 

 .التي أشرف عليها( الرسائل طاريح،األ) :ثالثاً  

 القسم اسم األطروحة ت
/ ماجستير 

 دكتوراه
 السنة

1  
Design and performance of a solar 

powered adsorption air-

conditioning system 

الهندسة 

 ةالكيمياوي

 

 9019 دكتوراه

9  

Kinetics and heat effects of 

methane decomposition to co× 

free hydrogen and Nanofiber over 

Modified Ni catalyst 

الهندسة 

 ةالكيمياوي

 

 

 ماجستير
9014 

3      

 

 

 .المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها: رابعاً  

 ةنوع المشارك مكان انعقادها ةالسن العنوان ت

1  The Sixth Jordan International 

Chemical Engineering 

Conference 

 باحث عمان/االردن 9019

المراكز البحثية )إلقاء محاضرة تحت عنوان  9

(في العراق وأفاق تطورها  

جامعة /العراق 9014

 بغداد

 (keynots)محاضر

لوائح ومناهج/ندوة اخالقيات مهنة الهندسة  3 جامعة /العراق 9014 

 بغداد

 حضور

المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للوحدة   4

االزمات الراهنة في )االسالمية تحت عنوان 

 العالم االسالمي

 باحث ايران االسالمية 9011
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 ةنوع المشارك مكان انعقادها ةالسن العنوان ت

مؤتمر الوراثة والبيئة الثالث تحت عنوان   1

البحث العلمي وسيلة للحفاظ على التنوع )

 (األحيائي والبيئة العراقية

جامعة /العراق 9011

 بغداد

 (keynots)محاضر

 

مؤتمر المؤسسات والشركات المساهمة في   9

جامعة بغداد للتعليم االلكتروني ملتقى 

 الموسم الثاني

جامعة / العراق 9011

 بغداد

 ((keynotsمحاضر

المؤتمر العلمي الحادي عشر لجمعية كليات   1

 الهندسة في الجامعات العربية 

جامعة / العراق 9011

 الكوفة

 (keynots)محاضر

المؤتمر العالمي للعالمة المجدد الوحيد   1

 البهبهاني

كربالء /العراق 9011

 المقدسة

 حضور

ندوة جماليات المدينة العراقية   2

 (التشريعات،المعايير،الرؤيا)

جامعة /العراق 9011

 بغداد

 حضور

 حضور واسط/العراق 9011 المؤتمر االكاديميين الدولي الثامن   10

القيم التربوية في المؤسسة )ندوة العلمية   11

 يميةالتعل

جامعة /العراق 9011

 بغداد

 حضور

المؤتمر العلمي لفرع القانون   19

الحماية القانونية للملكية الفكرية في )الخاص

 (القانون العراقي والمقارن

جامعة /العراق 9011

 بغداد

 حضور

مشاريع )الندوة العلمية الثانية والعشرون  13

 (السكن واطئة الكلفة تجارب وحلول

جامعة /العراق 9011

 بغداد

 حضور

جامعة /العراق 9011 والكهربائيندوة التلوث االلكتروني   14

 بغداد

 حضور

11      

جامعة /العراق 9019 مؤتمر ترصين التعليم العالي ف العراق  19

 بغداد

 (keynots)محاضر

ندوة بعنوان كيف يمكن ان تنشر بحثا في   11

أفكار /المجالت العالمية ذات معامل التأثير

 ومقترحات

جامعة /العراق 9019

 بغداد

)keynots)محاضر 

11      
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  ً  .المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعليم: خامسا

 

 ةالسن محل النشر سم البحثا ت

دراسة تأثير العوامل الهايدروديناميكية في تصميم   1

 Airliftالمفاعالت الحيوية نوع 

 9011 مجلة الخوارزمي الهندسية

 للنفاثا العراقيةرفع الرقم االوكتيني   9

 

 9013 مجلة الخوارزمي الهندسية

تحليالت الكفاءة لمنظومة تبريد هواء مركزية   3

 شمسية امتزازية بأستعمال السيلكا جل المطلية

 9014 مجلة الخوارزمي الهندسية

 

فات تقليم النخيل انتاج االيثانول الحيوي من مخل  4

 بطرائق واطئة الكلفة

 9014 قيد االنجاز

استخدام التبريد باالمتزاز لنظام تكييف الهواء   1

 باستغالل الطاقة الشمسية المباشرة

 9014 قيد االنجاز

 

  ً  .عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية: سادسا

 نوع العضوية السنة اسم الهيئة ت

 لتجمعا رئيس 9001 .تجمع التدريسيين الجامعيين  1

ائتالف لسبعة ) المدني هيئة األمناء في منتدى الحوار   9

 (.وثمانين منظمة مدنية

 الهيئة رئيس 9009

مجلس األمناء في االئتالف الوطني التشريعي لمكافحة   3

 الفساد اإلداري

 عضو 9009

لجنة تتولى النظر بكيفية توظيف وتفعيل التعليم االلكتروني   4

 في العراق

 عضو 9001

 عضو 9001 الفدرالية الهيئة االستشارية للمركز العراقي للدراسات  1

لجنة استقطاب الكفاءات العلمية العراقية وتسهيل امر   9

 عودتهم

 عضو 9001

لجنة إعداد وتهيئة المؤتمرات العلمية ومتابعة األمور   1

 المتعلقة بها

 رئيس اللجنة 9001

 نأئب رئيس اللجنة 9001 لجنة التباحث مع مؤسسة العلوم والتكنولوجيا العربية  1

السياسات البحثية ودراسة مجاالت البحوث لجنة وضع   2

المشتركة التي تشارك في حل المعضالت وتستجيب لحاجة 

  السوق

 نائب رئيس اللجنة 9001

 عضو 9001  اللجنة الوطنية العراقية للطاقة الذرية  10

 عضو 9001 لجنة التلوث اإلشعاعي في العراق  11

 عضو 9001 لجنة اعادة تشكيل مجلس البحث العلمي  19
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 نوع العضوية السنة اسم الهيئة ت

 عضو 9002  لجنة تطبيق نظام الجودة الخاص بجامعة بابل  13

 رئيس اللجنة 9002 لجنة إنشاء فضائية تابعة لوزارة التعليم العالي  14

 عضو 9002 لجنة التنسيق بين الوزارة ومجلس النواب  11

 نائب رئيس اللجنة 9002  اللجنة العراقية التونسية المشتركة  19

وتجهيز المختبرات في  لجنة تتولى إقرار ومتابعة تأهيل  11

 المراكز والوحدات البحثية

 رئيس اللجنة 9002

لجنة لدراسة استحداثات المراكز والوحدات البحثية   11

 المطلوبة

 رئيس اللجنة 9002

 رئيس اللجنة 9002  لجنة سياسات البحث العلمي  12

 عضو 9002  لجنة برنامج التعاون مع االتحاد األوربي  90

مقترحات للسيطرة على تداول واستخدام لجنة تتولى وضع   91

المواد الكيمياوية الخطرة وإخضاعها للرقابة المحكمة للحد 

من انتشار ما يسمى بالمكاتب العلمية لبيع وشراء المواد 

 الكيمياوية

 رئيس اللجنة 9002

 رئيس اللجنة 9002  لجنة وضع ضوابط طلبة الدراسات العليا للمتفوقين  99

سبل تطوير الدراسات العليا في  لجنة وضع دراسة عن  93

 الجامعات

 اللجنةرئيس  9002

 رئيس اللجنة 9002 لجنة آلية ترشيح المالكات التدريسية للتدريب خارج العراق  94

لجنة االشراف على اعداد االستراتيجية الوطنية للتربية   91

  والتعليم

 عضو 9002

لجنة تتولى وضع ضوابط رصينة لمعادلة الشهادات   99

  من الجامعات االجنبية الصادرة

 عضو 9002

 رئيس اللجنة EMIS 9002 –لجنة وضع مواصفات نظام   91

 عضو 9010  لجنة تقييم الملخص التنفيذي لإلستراتيجية الوطنية  91

 رئيس اللجنة 9010 لجنة إدارة شؤون المكتبة االلكترونية  92

 عضو 9010  لجنة إعداد مسودة مشروع قانون الخدمة البحثية  30

لجنة تحديث وتنفيذ التوصيات الواردة في برنامج القطاع   31

 العام في العراق لألمم المتحدة

 عضو 9010

لجنة إعداد وتهيئة المؤتمرات العلمية ومتابعة األمور   39

  المتعلقة بها

 رئيس اللجنة 9010

 عضو 9010  اللجنة العراقية السودانية المشتركة  33

 رئيس اللجنة 9010  المتفوقينلجنة تحضير جائزة الطلبة   34

 رئيس اللجنة 9010  لجنة وضع السياسات والمعايير للمؤتمرات والندوات  31

لجنة إعداد ندوة علمية حول المكتبات ومراكز المعلومات   39

  العراقية

 رئيس اللجنة 9010

 رئيس اللجنة 9010  لجنة تقييم األعمال اإلبداعية واالبتكارات العلمية  31

تتولى الموافقة على تمويل المشاريع البحثية من قبل لجنة   31

  التدريسيين في تشكيالت الوزارة

 رئيس اللجنة 9010

لجنة متابعة تنفيذ بنود اتفاقية التعاون الموقعة بين الوزارة   32

 االلمانية DAAD -ومنظمة

 عضو 9010
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 نوع العضوية السنة اسم الهيئة ت

 رئيس اللجنة 9011 لجنة الديموغرافيا  40

 عضو 9011  (العراقسوية من اجل )لجنة مشروع   41

لجنة دراسة وضع الطلبة الدارسين في الدول غير   49

 المستقرة

 رئيس اللجنة 9011

لجنة دراسة مشروع الجامعة االلكترونية المقدم من   43

 Sinatelالشركة الكورية 

 عضو 9011

 نائب رئيس اللجنة 9011  لجنة ادارة البحث العلمي في تشكيالت الوزارة  44

إعداد خارطة بيئية توضح تواجد المواد  لجنة تتولى مهمة  41

 الكيمياوية الخطرة والسامة في عموم العراق

 رئيس اللجنة 9011

 اللجنة الوطنية لالهوار واألراضي الرطبة في العراق  49

 (اتفاقية رامسار)

 رئيس اللجنة 9011

لجنة تتولى دراسة أهم المشاكل التي تعتري مسيرة التعليم   41

  العراقية ووضع الحلول لهاالعالي في الجامعات 

 رئيس اللجنة 9011

لجنة دراسة مقترح استحداث مشروع استثماري الستحداث   41

 الكلية العراقية البريطانية

 رئيس اللجنة 9011

 عضو 9011 لجنة مجلس حماية وتحسين البيئة  42

 رئيس اللجنة 9011  1220لسنة  99لجنة تعديل تعليمات الدراسات العليا   10

 عضو 9011  التباحث مع مؤسسة العلوم والتكنولوجيا العربيةلجنة   11

 رئيس اللجنة 9011  لجنة اإلشراف على المكتبات الجامعية ودعمها  19

 عضو 9011 لجنة اختيار العاملين في الملحقيات الثقافية  13

 رئيس اللجنة ITP-Tofel  9011 -لجنة وضع آلية اختبار   14

 عضو 9011 في مركز الوزارةلجنة تتولى النظر باالستحداثات   11

 عضو 9011 لجنة خطة تطوير التعليم في الوطن العربي  19

 عضو 9011 لجنة اتمام استراتيجية التعليم  11

لجنة اختيار مرشحين لشغل وظيفة رئيس مجلس ونائب   11

 الخدمة العامة االتحادي

 عضو 9019

 اللجنة رئيس 9019 لجنة تنظيم الندوة العلمية األولى لمشروع ابن سينا  12

لجنة تنظيم الندوة العلمية األولى لبحث واقع الترقيات   90

 العلمية في العراق

 رئيس اللجنة 9019

لجنة تنظيم وتنسيق العمل بين وزارة التعليم العالي   91

 ومؤسسة سمت اإليرانية

 رئيس اللجنة 9019

 رئيس اللجنة 9019 لجنة تنمية مهارات الطالب في اللغة االنكليزية  99

تتولى متابعة وتطوير المناهج المعتمدة في الجامعات  لجنة  93

والمعاهد وديمومتها وحظر تدريس الكتب التي تثير النعرة 

  الطائفية

 عضو 9019

 رئيس اللجنة 9019 لجنة تنمية مهارات الطالب في استخدام الحاسوب  94

لجنة دراسة موضوع الطلبة الدارسين خارج العراق   91

 (دراستهم بحث فقط)

 رئيس اللجنة 9019

لجنة تتولى اإلشراف والمتابعة على الموقع االلكتروني   99

 للمجالت العلمية

 رئيس اللجنة 9019
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 نوع العضوية السنة اسم الهيئة ت

 رئيس اللجنة 9019 لجنة دراسة آفاق النانوتكنولوجي  91

 رئيس اللجنة IC3 9019و  Tofel/ لجنة االشراف على امتحان   91

 عضو 9019  لجنة ادارة البعثات والزماالت  92

 عضو 9019 1221لسنة  1دراسة نظام البحث العلمي رقم لجنة   10

لجنة تتولى كشف الخلل في مشروع تأهيل وتجهيز المراكز   11

 والوحدات البحثية

 رئيس اللجنة 9019

 عضو 9019  لجنة تقييم واقع التدريس في كلية الدفاع الوطني  19

 رئيس اللجنةنائب  9019 لجنة تقويم المجالت العلمية  13

متابعة وتنسيق بنود مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم لجنة   14

 العالي العراقية ووزارة العلوم واالبحاث االيرانية

 عضو 9019

 عضو 9019 لجنة الخطة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار  11

 عضو 9019 لجنة اقامة ورشة عمل بين الوزارة ومفوضية النزاهة  19

 رئيس اللجنة  9019  (الوطني للنانوتكنولوجيمشروع المركز )لجنة مناقشة   11

لجنة تهيئة مستلزمات مشروع البوابة االلكترونية لوزارة   11

  التعليم العالي والبحث العلمي

 عضو 9019

 رئيس اللجنة 9019  لجنة وضع تفاصيل جائزة أفضل كتاب مؤلف ومترجم  12

لجنة تحديد التخصصات الدقيقة ضمن الهيكل التنظيمي   10

 للجامعات المستحدثة

 عضو 9019

 عضو 9019 لجنة حل مشاكل االلقاب العلمية والبحوث في الوزارة  11

 عضو 9019 لجنة اختيار الدرجات الخاصة في الوزارات  19

 عضو 9019 اللجنة العراقية التونسية المشتركة  13

 رئيس اللجنة 9013 لجنة تنفيذ مشروع الكشف المبكر عن سرطان الثدي  14

إعداد منهاج تدريسي إلعداد وتأهيل طلبة البعثات لجنة   11

  البحثية وتطوير المالكات

 رئيس اللجنة 9013

لجنة إعداد مسودة تعليمات لعمل مجالس التنسيق في   19

  الوزارة

 عضو 9013

لجنة إدارة المشروع االستراتيجي لجامعة ابن سينا   11

  االفتراضية في العراق

 عضو 9013

المؤتمر المختص إلطالق التقديم لجنة إعداد وتحضير   11

 لدراسة الدبلوم العالي في مجال التخطيط االستراتيجي

 عضو 9013

 عضو 9013 لجنة إعداد كراس تعريفي مركز لجمهورية العراق  12

 عضو 9013  لجنة اعادة هيكلة التعليم التقني  20

وبحوث ( إقرار ومتابعة بحوث األدوية والمبيدات)لجنتي   21

  النباتات الطبية

 رئيس اللجنة 9013

 رئيس اللجنة 9013 لجنة للنظر في إيرادات مراكز التعليم المستمر  29

لجنة النظر في إيرادات مراكز الحاسبة االلكترونية في   23

 الجامعات

 رئيس اللجنة 9013

 رئيس اللجنة 9013 لجنة النظر في إيرادات المكاتب االستشارية في الجامعات  24

 رئيس اللجنة 9013 اإلجازة الدراسية في الوزارةلجنة وضع آلية منح   21

 رئيس اللجنة 9013 لجنة جائزة التعليم العالي للعلوم  29
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 نوع العضوية السنة اسم الهيئة ت

 عضو 9013 1219لجنة تقييم ومعادلة الشهادات منذ عام   21
لجنة وضع استراتيجيات ضمان حصول الجامعات  

  والمؤسسات األكاديمية على ضمان الجودة العالمي

 عضو 9013

تتولى وضع السياسات البحثية ودراسة مجاالت لجنة   21

  البحوث المشتركة

 رئيس اللجنة 9013

 عضو 9013  لجنة تتولى تقييم وترتيب الجامعات حسب ادائها  22

لجنة اشتراك التدريسيين كاستشاريين في الوزارات   100

 األخرى

 رئيس اللجنةنائب  9013

 عضو 9013 شاملةلجنة دراسة تعليمات الترقيات العلمية بصورة   101

 عضو 9013 لجنة اعداد استراتيجية التعليم العالي مع منظمة اليونسكو  109

 

لجنة تغيير اسم وأهدف مركز الدراسات القانونية   103

   والسياسية في جامعة النهرين
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 .االخرىاألنشطة العلمية : سابعا  

 الكلية( خارج/ داخل ) السنة مكان النشاط نوع النشاط ت

ي متعددة ف دورات  1

مجال التقنية الحديثة ي

خرها النظام المتكامل وآ

للتعليم  االلكتروني

 .العالي

 

 

 

 (شرم الشيخ)مصر ، بيروت ، عمان

 

9001 

 

 لغاية

 

9019 

 

 

 

 خارج العراق

االشراف على تصميم   9

وتنفيذ منظومة القبول 

المتكاملة في وزارة 

التعليم العالي والبحث 

 العـلمي

 

 

 العلياقسم الدراسات /جامعة بغداد 

 

 

 

 

 

9001 

 

 

 العراقداخل 

 االشراف على تصميم  3

 منظومة وتنفيذ

االشراف والتقويم 

 نللتدريسيي

 

 

 جامعة بغداد

 

 

 

9001 

 

 

 داخل العراق

االشراف على تصميم   4

وتنفيذ منظومة االوامر 

لوزارية الجامعية وا

 ـةواالرشفة االلكترونيـ

 

 

 جامعة بغداد

  

 

 

9001 

 ولحد االن

 

 

 العراقداخل 

 تاـــــمنظومة تعليم  1

 ات العلياـــــــالدراس

 9001 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 ولحد االن

 داخل العراق
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ت

    

 الكلية( خارج/ داخل ) السنة مكان النشاط نوع النشاط

دورات وورش عمل في   9

التخطيط االســترايجي 

ونــــظـــام الجـــودة 

وســــــياسات البحث 

وتطوير العلــمي 

في المناهج الدراسية 

 التعلــــــيم العالي

 

 

، بريطانيا ، البحرين ، لبنان ، االردن 

كندا ، المانيا ،تونس ،اليابان ، ايطاليا 

 العراقايران ، 

 

 

9001 

لغاية 

9014 

 

 

 العراق خارج

االشراف على منظومة   1

البعثات البحثية في 

وزارة التعليم العالي 

 .البحث العلمي

 

 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 والتطويردائرة البحث /

 

 

9010 

 

 

 داخل العراق

المكـــــتبة االفتراضية   1

 IVSLالعراقية 

 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 دائرة البحث والتطوير/

 

9010 

 

 

 داخل العراق

االشرافعلىنظام وموقع   2

المجالت العلمية في 

 .العراق

 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 دائرة البحث والتطوير/

 

9019 

 

 

 

 داخل العراق

االشراف على منظومة   10

الكات ـــيحالمـــــترش

ارج ــــيةخــــالتدريس

راق في وزارة ـــــالع

ليم العالي البحث ـــالتع

 ميــلــالع

 

 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 دائرة البحث والتطوير/

 

 

9019 

 

 

 

 داخل العراق

 

 

االشراف على منظومة   11

استحداثالدراســـــات 

العليا في وزارة التعليم 

 العالي البحث العلمي

 

 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 دائرة البحث والتطوير/

 

 

9019 

 

 

 داخل العراق

نظام التسويق للنتاجات   19

 ثية العراقيةـــالبح

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 دائرة البحث والتطوير/

 العراقداخل  9019
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ت

    

 الكلية( خارج/ داخل ) السنة مكان النشاط نوع النشاط

نظام االجــــــــــازات   13

 .on-lineالدراسية 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 دائرة البحث والتطوير/

 داخل العراق 9013

نــظام جائــــــــزة   14

التعليم العــــالي 

 .on-lineللعــــلوم 

 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 دائرة البحث والتطوير/

 

9013 

 

 العراق داخل

المحـــــرك البحــــــثي   11

للمجــــالت العــــــراقية 

 .المحكمة

 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 دائرة البحث والتطوير/

 

9013 

 

 داخل العراق

 نـــــظام يوم العــــــلم   19

on-line 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 دائرة البحث والتطوير/

 العراقداخل  9014

الحكومـــة االلكترونية   11

 .لدائرة البحث والتطوير

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 دائرة البحث والتطوير/

 داخل العراق 9014

نــظام القبول المباشـــر   11

لطلبة الدراســـات العليا 

on-line. 

 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 دائرة البحث والتطوير/

 

9014 

 

 داخل العراق

االشراف على تصميم   12

يذ منظومة ادارية وتنف

الدارة متقدمة في مجاال

لمتابعة سيرالعمل 

باستخدام الحاسوب 

والصادرة والواردة 

االولى في العراق  وهي

 دالجدي

 

 

 

وزارة التعليم العالي والبحث 

 دائرة البحث والتطوير/العلمي

 

 قسم الدراسات العليا/جامعة بغداد   

 

  

 

 

9014 

 

9001 

 

 

 

 

 داخل العراق

 

 

 

 

 .المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها :ثامنا 
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 السنة المادة القسم ت

1229 انتقال الحرارة الكيمياوية  1

-   

9003 

 1221 - 1224 ظواهر االنتقال الكيمياوية  9

 9003 -1229 الموديالت الرياضية الكيمياوية  3

 9001 -1221 تصاميم معدات كيمياوية الكيمياوية  4

 لغاية االن -9014 انتقال الحرارة الكيمياء االحيائية  1

 لغاية االن - 9011 ماجستير/ ظواهر االنتقال  الكيماء الحياتية  9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ً  .خارج العراقداخلو ةالبحوث المنشور: تاسعا

سنة نشر  المجلد العدد المجلة العلمية عنوان البحث ت

 البحث

جهة إصدار 

 المجلة

1  Grinding of 

cement clinker 

using small ball 

كلية الهندسة  9001 90 4 مجلة االهندسية

 جامعة بغداد/

تأثـــير الحــامضــية   9

ودرجة الحرارة 

وسرعة الدوران على 

تأكل  الصلب 

 الكاربوني

مجلة اتحاد الجامعات 

العربية للدراسات 

 والبحوث الهندسية

مجلة اتحاد  9001 11 1

العربية  الجامعات

للدراسات 

والبحوث 

 الهندسية

3  Corrosion of 

Carbon Steel 

Pipeline in 

Flow System of 

water 

Sweetening 

Plant 

 

مجلة الخوارزمي 

 الهندسية

 

1 

 

 

 

4 

 

9001 

 

كلية الهندسة 

جامعة /الخوارزمي

 بغداد
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ت

    

سنة نشر  المجلد العدد المجلة العلمية عنوان البحث

 البحث

جهة إصدار 

 المجلة

4  Production of 

prdease 

Enzyme from 

wheat straw 

 

 

مجلة الخوارزمي 

 الهندسية

 

9 

 

4 

 

9001 

 

كلية الهندسة 

جامعة /الخوارزمي

 بغداد

1  Simulation of 

Oxygen Mass 

Transfer in an 

Internal Loop 

Airlift Reactor 

with Axial 

Dispersion 

Model 

 

مجلة الخوارزمي 

 الهندسية

 

4 

 

1 

 

9011 

 

كلية الهندسة 

الخوارزمي 

 جامعة بغداد/

9  Enhancement 

of Iraqi light 

Naphtha octane 

Number using 

Pt supported 

HMOR Zeolite 

catalyst 

 

مجلة  الخوارزمي 

 الهندسية

 

1 

 

2 

 

9013 

 

كلية الهندسة 

جامعة /الخوارزمي

 بغداد

1  Study of 

Dynamic 

Sorption in 

Adsorption 

Refrigeration 

Cycle 

 

 

 مجلة الهندسية

 

 

1 

 

 

90 

 

 

9014 

 

 

كلية الهندسة 

 جامعة بغداد/

1  Experimental 

performance of 

a finned-tube 

silica Gel 

Adsorption 

chiller for Air-

conditioning 

Application 

 

 

مجلة الخوارزمي 

 الهندسية

 

 

3 

 

 

10 

 

 

9014 

 

 

كلية الهندسة 

جامعة /الخوارزمي

 بغداد

2  Impact and 

citation of Iraqi 

publications 

International J 

Indian J. Of 

Applied 

Research 

 

1 

 

4 

 

9014 

Indian J. Of 

Applied 

Research 
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ت

    

سنة نشر  المجلد العدد المجلة العلمية عنوان البحث

 البحث

جهة إصدار 

 المجلة

10  Catalytic 

production of 

Cox free 

hydrogen by 

Methane 

Decomposition 

over activated 

carbons 

Energy Sources, 

Part A: 

Recovery, 

Utilization, and 

Environmental 

Effects 

 

 

3 

 

 

31 

 

 

9011 

 

 

Taylor & 

Francis 

 

11  
 

Ultra Deep 

hydrotreatment 

of Iraqi vacume 

Gas Oil using a 

Modified 

Catalyst 

Energy Sources, 

Part A: 

Recovery, 

Utilization, and 

Environmental 

Effects 

 

 

3 

 

 

31 

 

 

9011 

 

 

 

Taylor & 

Francis 

 

19  Methane 

Decomposition 

Over Activated 

carbon - 

Deactivation 

Study 

Conference  - -9019  االردن/ عمان 

 

 

 

 .الجوائز وشهادات التقديركتب الشكر، : عاشراً  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

شهادة تقديرية لجهوده في دعم   1

المؤتمر العلمي السادس تحت عنوان 

التحوالت السياسية واالقتصادية )

 (واالجتماعية في العراق

 9003 رئيس الجامعة المستنصرية

شكر وتقدير للجهود المبذولة من   9

خالل اعداد وتهيئة منظومة التسجيل 

الموحد واقامة دورة تأهيلية للتدريب 

والتطبيق لالستعداد في استخدام 

 9001-9001المنظومة لعام 

 9001 رئيس جامعة بغداد

في  شكر وتقدير لجهودكم المنجزة  3

تصميم برنامج متكامل حول القبول في 

 الدراسات العليا

وكيل وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي

9001 
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ت

    

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

شكر وتقدير للجهود المبذولة في   4

التحضير واالعداد لعقد اجتماعات 

 مجالس التنسيق مع الوزارات كافة

 9001 وكيل الوزارة للشؤون العلمية

المبذولة تقديرا وتثميناً لجهودكم    1

وتعاونكم  المستمر في اصدار قوائم 

 القبول للدراسات العليا

 9001 رئيس جامعة بابل

شكر وتقدير للجهود المبذولة في   9

تدريب مرشحي الجامعات على 

منظومة القبول االلكترونية للدراسات 

 العليا

وكيل وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

9001 

والمتميزة تقديرا للجهود المخلصة   1

التي قدمتموها من اجل تطوير عمل 

في انجاز  دائرة البحث والتطوير

 برنامج البعثات البحثية

معالي وزير التعليم العالي والبحث 

 العلمي

9001 

شهادة مشاركة للمشاركه في دورة   1

 للتدريسيين 22التاهيل التربوي 

 9001 مركز التطوير والتعليم المستمر

للمشاركه في الندوة شهادة تقديرية   2

 االولى العمار جامعة تكريت

 9002 رئيس جامعة تكريت

كتاب شكر وتقدير السعي الدؤوب  في   10

برنامج محو االمية في الحاسبة 

 االلكترونية

 9002 معالي وزير التعليم العالي

تقديرا لجهودكم المتميزة التي أنبثقت   11

من وحي حرصكم الدائب على االرتقاء 

 دائرتكمبواقع 

 9002 وزير التعليم العالي والبحث العلمي

اليجاد خطة الستيعاب تثمين جهود   19

الطلبة المرقنة قيودهم في مراحل 

 الدراسات العليا

رئيس لجنة التربية والتعليم 

 مجلس النواب العراقي/العالي

9002 

البحوث العلمية  شكر وتقدير لدعم  13

التكنولوجية من خالل برنامج 

 المشاريع الريادية

 9002 رئيس الجامعة التكنولوجية

وتقدير لجهودكم المتميزة شكر  14

والمبذولة في اللجنة العلمية ودعم 

المؤتمر العلمي االول للنانوتكنولوجي 

 والمواد المتقدمة

 9002 رئيس الجامعة التكنولوجية

القيمة والمثمرة  شكر وتقدير لجهودكم  11

في انجاز ندوة التلوث االشعاعي في 

 العراق

 9002 مدير مكتب رئيس الوزراء



 

 92من  11صفحة 

 

ت

    

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

كتاب شكر لجهودكم الكبيرة وخدماتكم   19

في دائرتكم من خالل طرح ومناقشة 

المواضيع الخاصه بذوي الشهداء 

 لطلبة الدراسات العليا

 9002 سسة الشهداءرئيس المؤ

المبذولة من لجهودكم شكر وتقدير  11

خالل عملكم  في اللجنة المشكلة 

 110/بموجب االمر الديواني

 المختصة بدراسة واقع حال الخريجين

 9002 وكيل وزارة التخطيط والتعاون االنمائي

شكر وتقدير لجهودكم المبذولة في   11

دعم المسيرة العلمية والبحثية في 

 الجامعة التكنولوجية

 9002 رئيس الجامعة التكنولوجية

شكر وتقدير ألدائكم المتميز في اقرار   12

ومتابعة سرعة تقيم المشاريع البحثية 

 من قبل الجامعات والهيئات

 9002 وزير التعليم العالي والبحث العلمي

شكر وتقدير لجهودكم المبذولة في   90

ية للسيطرة على تداول اللجنة الوزار

 المواد الكيمياوية الخطرة

 9002 العلمي وزير التعليم العالي والبحث

تثميناً لجهودكم التي  بذلتموها في   91

الهياة العلمية للمؤتمر العالمي 

للكفاءات والخبرات العراقية في 

 المهجر

 9002 رئيس مجلس النواب وكالة

اً لجهودكم القيمة المبذولة في تثمين  99

فريق العمل لمنظومة البريد 

 االلكتروني 

 9002 وزير التعليم العالي والبحث العلمي

كتاب شكر وتقدير للمشاركه في طرح   93

ومناقشة اعداد تعليمات تخص ذوي 

الشهداء للقبول في الدراسات العليا 

 .واالهتمام بهم

 9002 مؤسسة الشهداء/رئاسة الوزارء 

شهادة تقديرية تقديراً لجهوده في   94

تطوير مركز بحوث النانوتكنولوجي 

والمواد المتقدمة في الجامعة 

 التكنولوجية

 9002 رئيس الجامعة التكنولوجية

شكر وتقدير لجهودكم المتميزة من   91

خالل عملكم في اللجنة الوطنية 

 العراقية للطاقة الذرية

 9010 وزير العلوم والتكنولوجيا

شكر وتقدير لجهودكم المبذولة في   99

انجاز االعمال الموكلة لكم وابداعكم 

 الدائم 

 9010 وزير التعليم العالي والبحث العلمي
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الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

لالهتمام شكر وتقدير لجهودكم الكبيرة   91

بذوي الشهداء وتقديم الدعم الالزم 

 لهم

 9010 رئيس المؤسسة الشهداء

شكر وتقدير لجهودكم المتميزة في   91

االشراف واالعداد والتهيئة لعقد 

 المؤتمر الوطني لتطوير التعليم العالي

 9010 وزير التعليم العالي والبحث العلمي

شكر وتقدير لجهودكم المبذولة في   92

تهيئة مستلزمات الندوة التي عقدت 

 برعاية دائرتكم 

 9010 وزير التعليم العالي والبحث العلمي

شكر وتقدير لجهودكم المتميزة في   30

انجاز اعمال لجنة اعداد مسودة 

 البحثية مشروع قانون الخدمة

 9010 االمانة العامة لمجلس الوزراء

لحرصكم الدائم في تقييم شكر وتقدير   31

 المشاريع البحثية

 9010 وزير التعليم العالي والبحث العلمي

شكر وتقديرللجهود المخلصة   39

والحثيثة المبذولة في متابعة 

 المشاريع البحثية

 9010 رئيس جامعة تكريت وكالة

شكر وتقدير للجهود العلمية واالدارية   33

في خدمة مسيرة البحث  المبذولة

 العلمي في العراق

المركز العراقي لبحوث السرطان 

 والوارثة الطبية

9010 

تثمين جهودكم المتميزة من وحي   34

حرصكم على االرتقاء بواقع دائرة 

البحث والتطوير العلمي في مجال 

 الدراسات العليا والبحث العلمي

 9010 وزير التعليم العالي والبحث العلمي

تثمينا لجهودكم المبذولة ودوركم   31

العلمي والتربوي الفاعل الذي يسهم 

 في االرتقاء بالوزارة وتشكيالتها

 9010 وزير التعليم العالي والبحث العلمي

كتاب شكر وتقدير وذلك لترأس اللجنة   39

 التحضيرية الحتفالية يوم العلم

معالي وزير التعليم العالي والبحث 

 العلمي

9010 

وتقدير وذلك للجهود  كتاب شكر  31

المبذولة في انجاز االعمال الموكلة 

 اليه

معالي وزير التعليم العالي والبحث 

 العلمي

9010 

كتاب شكر وتقدير وذلك للحرص   31

الدؤوب على االرتقاء بواقع دائرة 

 البحث والتطوير

معالي وزير التعليم العالي والبحث 

 العلمي

9010 

الدراسات كتاب شكر وتقدير في مجال   32

العليا والبحث العلمي وايجاد خطة 

 الستيعاب الطلبة المرقنة قيودهم

معالي وزير التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

9010 
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الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

كتاب شكر وتقدير للجهود المبذوله   40

في مجال خدمة التعليم العالي والبحث 

 العلمي

 9010 السيد رئيس الجامعة القادسية

المبذولة كتاب شكر وتقدير للجهود   41

والدور العلمي والتربوي الفاعل 

والمساهمة في ارتقاء الوزارة 

 .وتشكيالتها

معالي وزير التعليم العالي والبحث  

 العلمي 

9010 

شهادة تقديرية للجهود المبذولة  في   49

 االعداد والتهيئة الحتفالية يوم العلم

معالي وزير التعليم العالي والبحث 

 العلمي

9010 

تقديرية لجهوده المبذولة في شهادة   43

االعداد والتهيئة للمؤتمر الوطني 

 الجغرافي االول

معالي وزير التعليم العالي والبحث 

 العلمي

9010 

شكر وتقدير لجهودكم  في نشر   44

السالمة واألمن الكيميائي واعداد 

الضوابط الخاصة بخزن وتداول المواد 

 الكيمياوية والبيولوجية

 9011 العالي والبحث العلميوزير التعليم  

شكر وتقدير لجهودكم المتميزة من   41

وحي حرصكم ومشاركتكم في الندوة 

 المشتركة مع الجامعة التكنولوجية

 9011 وزير التعليم العالي والبحث العلمي

شكر وتقدير على دوركم المتميز في   49

 انجاز العديد من المشاريع المهمة

 9011 العلمي ثوكيل الوزارة لشؤون البح

شكر وتقدير لجهودكم القيمة التي   41

قدمتوها في مهرجان السيادة العلمي 

 الخامس

 9011 وزير الشباب والرياضة

شكر وتقدير لجهودكم المخلصة في   41

 دعم مشاريع البحث العلمي

 9011 رئيس جامعة التكنولوجية

شكروتقديرعلى جهدكم المتميز في   42

 لجنة تخصيصات البحث العلمي

 9011 وزير  التعليم العالي والبحث العلمي

كتاب شكر وتقدير للجهود القيمة   10

والمثمرة في مجال التلوث االشعاعي 

 .في العراق

 دولة رئيس الوزراء االستاذ نوري

 المالكي

9011 

كتاب شكر وتقدير وذلك لترأس اللجنة   11

 التحضيرية الحتفالية يوم العلم

والبحث معالي وزير التعليم العالي 

 العلمي

9011 

كتاب شكر وتقدير عن استكمال كافة   19

 اعمال لجنة تخصيصات البحث العلمي

 9011 معال وزير التعليم العالي والبحث العلمي

شهادة تقديرية تقديراً لجهوده   13

ومشاركته في المؤتمر الدولي لتطوير 

 التعليم  العالي في العراق

معالي وزير التعليم العالي والبحث 

 العلمي

9011 

شهادة تقديرية تقديراً لجهوده ودعمه   14

 للمشاريع الريادية في العراق

معالي وزير التعليم العالي  والبحث 

 العلمي

9011 
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الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

شهادة تقديرية للجهود المبذولة في   11

 االعداد والتهيئة الحتفالية يوم العلم

معالي وزير التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

9011 

تثمينا للمشاركة في  شهادة تقديرية  19

الموتمر الدولي  لتطوير التعليم  

 العالي في العراق

معالي وزير التعليم العالي والبحث 

 العلمي

9011 

شهادة تقديرية عن مشاركته في بحثه   11

واقع الترقيات العلمية في )الموسوم 

 (العراق

معالي وزير التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

9011 

لجهودكم الكبيرة التي شكر وتقدير   11

تبذلونها في عملكم والتي لم تمنعكم 

عن االهتمام بذوي الشهداء وتقديم 

 الدعم الالزم لهم

 9019 رئيس مؤسسة الشهداء وكالة

12     

تثمينا لجهودكم وتفانيكم في السعي   90

 لترصين حركة النشر العلمي 

معالي وزير التعليم العالي والبحث 

 العلمي

9019 

تثمينا لجهودكم المبذولة وتفانيكم   91

العالي وتقديرنا عن شعوركم العالي 

بالمسؤلية وحرصكم على أداء 

 الواجبات بكل أتقان 

معالي وزير التعليم العالي والبحث 

 العلمي

9019 

تقديرا لجهودكم من خالل عملكم في   99

 لجنة مقابلة العمداء

 9019 وزير التعليم العالي والبحث العلمي

وتقدير لجهودكم في انجاز مهام شكر   93

اللجان  التي شكلت الستكمال متطلبات 

 تنفيذ دراسة الدبلوم العالي

 9019 االمانة العامة لمجلس الوزراء

من خالل مشاركتكم في  شكر وتقدير  94

الندوة الوطنية للتحديات االجتماعية 

 المعاصرة

معالي وزير التعليم العالي والبحث 

 العلمي

9019 

وتقدير على جهدكم  المتميز في شكر   91

لجنة بحوث الطاقة الجديدة والمتجددة  

 ومشروع دعم طلبة الدراسات العليا

معالي وزير التعليم العالي والبحث 

 العلمي

9019 

تثمين لجهودك من خالل لجنة اقرار   99

ومتابعة بحوث االدوية والمبيدات 

ومشروع بحوث النباتات الطبية 

وشروع دعم بحوث واالدوية العشبية 

 طلبة الدراسات العليا

معالي وزير التعليم العالي والبحث 

 العلمي

9019 

شكر وتقدير لجهودكم المبذولة لعقد   91

اجتماع الخاص باحكام السيطرة على 

 تداول المواد الكيمياوية والبايولوجية

 9019 وزير التعليم العالي والبحث العلمي
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الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 تقديرا لجهودكم المتميزة في عقد  91

الندوة العلمية االولى للمكتبة 

 االفتراضية

وكيل الوزارة لشؤون العلمية والعالقات 

 الدولية

9019 

تثمينا لجهودكم المبذولة من خالل   92

مقابالت المتقدمين للدراسات العليا 

 والنظر بطلباتهم

 9019 وزير التعليم العالي والبحث العلمي

شكر وتقدير لجهودكم المبذولة من   10

مشاركتكم في هيئة تطبيق خالل 

 سياسات البحث العلمي

 9019 وزير التعليم العالي والبحث العلمي

شهادة تقديرية تقديراً لجهوده   11

 ومشاركته في اللجان العلمية المتعددة

معالي وزير التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

9019 

كتاب شكر وتقدير لترأسه لجنة بحوث   19

ومشروع الطاقة الجديدة والمتجددة 

دعم طلبة الدراسات العليا واستكمال 

 .اعمالها بنجاح

معالي وزير التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

9019 

كتاب شكر وتقدير للمشاركه في هيئة   13

 .تطبيق سياسات البحث العلمي

معالي وزير التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

9019 

كتاب شكر وتقدير وذلك للجهود   14

 .والتفاني في العملالمبذولة 

معالي وزير التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

9019 

تثمين جهود للحرص الدؤوب على   11

االرتقاء بواقع المسيرة العلمية من 

خالل الجهود المبذولة في االجتماع 

السنوي الرابع للجان السيطرة على 

 .تداول المواد الكيمياوية

معالي وزير التعليم العالي والبحث 

 العلمي

9019 

كتاب شكر وتقدير عن االرتقاء بواقع   19

العمل وانجاح االجتماع الخاص 

المتعلق بأحكام السيطرة على تداول 

المواد الكيمياوية والبايولوجية على 

 .مستوى البلد

معالي وزير التعليم العالي والبحث 

 العلمي

9019 

كتاب شكر وتقدير للشعور العالي   11

اداء بالمسؤولية والحرص على 

 الواجبات

معالي وزير التعليم العالي والبحث 

 العلمي

9019 

كتاب شكر وتقدير االعداد للندوة   11

الوطنية للتحديات االجتماعية 

 المعاصرة

معالي وزير التعليم العالي والبحث 

 العلمي

9019 

كتاب شكر وتقدير لترصين حركة   12

النشر العلمي والبحثي في العراق في 

 .المجالت العالمية

معالي وزير التعليم العالي والبحث 

 العلمي

9019 
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 التقدير

 السنة الجهة المانحة

شهادة تقديرية تقديراً لجهوده   10

 ومشاركته في اللجان العلمية المتعددة

معالي وزير التعليم العالي والبحث 

 العلمي

9019 

شهادة تقديرية تقديراً لجهوده في   11

بحوث في مجالت  3نشر اقل من 

 علمية خارج العراق

العالي والبحث معالي وزير التعليم 

 العلمي

9019 

شهادة تقديرية لمشاركته في اقامة   19

الندوة العلمية الخاصة بالمكتبة 

 ( IVSL) االفتراضية العراقية 

 9019 رئيس جامعة القادسية

شهادة تقديرية تقديراً لجهوده في   13

واقع )انجاح الندوة العلمية الموسومة 

 (.الترقيات العلمية في العراق

 9019 التكنولوجيةرئيس جامعة 

شهادة تقديرية لمشاركته في الندوة   14

المواد المشعة )العلمية الموسومة 

في الصناعة  normطبيعية المنشأ 

 (النفطية

 9019 السيد رئيس الجامعة التكنولوجية

تمر ؤشهادة تقديريةلمشاركته في الم  11

العلم االول لتقانات االستشعار عن بعد 

 ومعالجة الصور الرقمية

 9019 عميد كلية العلوم

شهادة تقديريةتقديراً لجهوده في دعم   19

 الجمعية

 9019  الجمعية العراقية  

شهادة تقديرية عن مشاركته في   11

المؤتمر العلمي الثاني لجمعية صيانة 

 المصادر الوراثية والبيئية العراقية

 9019 وزارة البيئة

كتاب شكر وتقدير للمساهمه في تنفيذ   11

الدبلوم العالي في التخطيط تأسيس 

 االستراتيجي

 9013 االمانة العامة لمجلس الوزراء

كتاب شكر وتقدير للجهود القيمة في   12

عضوية اللجنة الوطنية العراقية 

 .للطاقة الذرية

دولة رئيس الوزراء االستاذ نوري 

 المالكي

9013 

كتاب شكر وتقدير عن دوره في انجاح   20

للمواد لجنة االستخدام االمثل 

الكيمياوية ودور التعليم العالي في 

 حماية االنسان والبيئة

معالي وزير التعليم العالي والبحث 

 العلمي

9013 

كتاب شكر وتقدير لمساهمته في لجنة   21

اقرار ومتابعة وتقييم المشاريع 

البحثية ضمن مشروع تنفيذ المشاريع 

 البحثية

معالي وزير التعليم العالي والبحث 

 العلمي

9013 
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الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

كتاب شكر وتقدير للمشاركه في   29

مؤتمر االكاديميين السادس الذي اقيم 

ضمن فعاليات مهرجان ربيع الرسالة 

 الثقافي العالمي السابع

معالي وزير التعليم  العالي والبحث 

 العلمي

9013 

كتاب شكر وتقدير لترأسه اعمال لجنة   23

اقرار ومتابعة بحوث االدوية 

النباتات  والمبيدات ومشروع بحوث

 الطبية واستكمال اعمالها بنجاح

معالي وزير التعليم  العالي والبحث  

 العلمي

9013 

تثمينا لجهودكم التي قام بها الفريق   24

الخاص بموقع المجالت االكاديمية 

 LASالعلمية العراقية ل

 9013 وزير التعليم العالي والبحث العلمي

شكر وتقدير للجهود المتميزة في دعم    21

وزارتنا في خطتها الخمسية لبناء 

القدرات وانجاز فتح دراسة الدبلوم 

 العالي

 9013 وزير الزراعة

لتعاونكم المستمر مع  شكر وتقدير  29

تشكيالت وزارة البيئة من أجل نشر 

 الوعي البيئي

 9013 وزارة البيئة/مدير العام 

تثمينا لجهودكم  في العمل والتزامكم   21

والضوابط الخاصة بالتوقيتات الزمنية 

 بمنح االجازات الدراسية

 9013 وزير التعليم العالي والبحث العلمي

شكر وتقديرلنشاطكم ببربنامج البعثات   21

 البحثية لالعوام

 9013 وزير التعليم العالي والبحث العلمي

شكر وتقدير  لجهدكم القيم في التعاون   22

 الكبير مع الجامعة ديالى

 9013 رئيس جامعة ديالى

تثمينا لجهودكم في انجاح احتفالية   100

 يوم العلم

 9013 وزير التعليم العالي والبحث العلمي

شكر وتقدير يسر الهيئة االدارية   101

لجمعية النخب والكفاءات العراقية 

 العلمية

 9013 رئيس الجمعية

تثمينا لجهودكم في اعداد مادة علمية   109

في الحاسوب تدرس ضمن مراحل 

 والماجستيرالبكالوريوس 

 9013 وكيل الوزارة للشؤون االدارية

عن شكر وتقدير لجهودكم الكبيرة   103

االهتمام بذوي الشهداء وتقيم الدعم 

 لهم

 9013 رئيس مؤسسة الشهداء

تثمينا لجهودكم  المبذولة في االنجاز   104

 االلكتروني الكبير في خطة القبول

معالي وزير التعليم العالي والبحث 

 العلمي

9013 



 

 92من  91صفحة 

 

ت

    

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

شكر وتقدير لما نورتم به مجلس   101

جامعة النهرين من افكار أثره في 

اغناء الحضور ودعم مشروع البحث 

 العلمي في العراق

 9013 رئيس جامعة النهرين

تثمينا لجهودكم في انجاز معرض    109

الكتاب وتوزيع الكتب بصورة سليمة 

 على الجامعات

معالي وزير التعليم العالي والبحث 

 العلمي

9013 

تثمينا لجهودكم المبذولة في اعداد   101

مادة علمية منهجية في اللغة 

االنكليزية تدرس في مراحل االولية 

 والدراسات العليا

معالي وزير التعليم العالي والبحث 

 العلمي

9013 

شكر وتقدير لجهودكم المبذولة في   101

انجاز المؤتمر الدولي لتحقيق التنمية 

 المستدامة

العالي والبحث معالي وزير التعليم 

 العلمي

9013 

شكر وتقدير للجهود التي بذلتوها في   102

تقييم االبداعات العلمية الشبابية ضمن 

 مهرجان السيادة العلمي السابع

 9013 وزير الشباب والرياضة

شكر وتقدير للجهود المبذولة في ندوة   110

اهمية البحث العلمي ونظم الجودة في 

 العراق

 9013 التطبيقيةرئيس قسم العلوم 

تثمينا النجاز المتميز في رفد المسيرة   111

 العلمية 

معالي وزير التعليم العالي والبحث 

 العلمي

9013 

تثمينا لجهودكم المبذولة في تواصل   119

انجاح ديمومة مشروع المكتبة 

 االفتراضية بكل دقة واخالص

 9013 وزير التعليم العالي والبحث العلمي

مؤتمر االكاديميين تثمينا لجهودكم في   113

السادس الذي اقيم ضمن فعاليات 

مهرجان ربيع الرسالة الثقافي في 

 العالمي السابع

 9013 وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

كتاب شكر وتقدير لتقديمه االفضل   114

لخدمة المسيرة العلمية عن ادخال 

المجال االلكتروني الكبير باستخدام 

 االداري التقنيات الحديثة في العمل

معالي وزير التعليم  العالي والبحث 

 العلمي

9013 

كتاب شكر وتقدير من خالل انجاح   111

معرض الكتاب الذي اقيم في جامعة 

 بغداد

معالي وزير التعليم العالي والبحث 

 العلمي

9013 

كتاب شكر وتقدير للجهود المبذولة   119

في انجاح مؤتمر االكاديميين السادس 

الرسالة الثقافي ضمن مهرجان ربيع 

 السابع

السيد االمين العام للعتبة العباسية  

 المقدسة

9013 
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الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

كتاب شكر وتقدير الستحداث مجلة   111

الصباح التابعة للعتبة المقدسة 

 واالرتقاء بها

السيد االمين العام للعتبة الحسينية 

 المشرفة

9013 

كتاب شكر وتقدير للجهود المبذولة   111

السكانية في في مجال دعم القضايا 

 العراق

اللجنة الوطنية للسياسات السكانية في 

 وزارة التخطيط

9013 

شهادة تقديرية لمشاركته في الندوة   112

اهمية البحث )العلمية الموسومة 

 (.العلمي ونظم الجودة في العراق

رئيس قسم العلوم التطبيقية في الجامعة 

 التكنولوجية

9013 

لجهوده شهادة تقديرية العلم تقديراً   190

 ومشاركته في اللجان العلمية المتعددة

معالي وزير التعليم العالي والبحث 

 العلمي

9013 

شهادة تقديرية لمشاركته في البرنامج   191

االعالمي والتدريب للمكتبة 

 االفتراضية

 9013 رئيس الجامعة الكوفة

شهادة تقديرية تقديراً لجهوده   199

المبذولة في انجاح مسابقة الجودة 

العالمية الرابعة للقصيدة العمودية 

 (عليه السالم)بحق ابا الفضل العباس 

 9013 العتبة العباسية المقدسة

شهادة تقديريةلدعمه المستمر ألعمال   193

 المركز ونشاطاته العلمية

مركز / الجامعة المستنصرية 

 المستنصرية للدراسات العربية والدولية

9013 

شكر وتقدير لجهودكم في اللجنة    194

 المشكلة للنظر في تعيين العمداء 

 9014 وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

شكر وتقدير لجهودكم من خالل   191

التهيئة واالعداد واالستحضارات 

الخاصة بعقد الندوة العلمية 

 والتخصصية

 9014 وزير التعليم العالي والبحث العلمي

لجهودكم في تأدية شكر وتقدير   199

أعمالكم بصورة حسنة وحرصكم  على 

 انجاز كل ما تكلفون به من مهام

 9014 وزير التربية

شكر وتقدير لجهودكم المبذولة من   191

خالل مقابالت المواطنين من 

 للدراسات العليا  المتقدمين

معالي وزير التعليم العالي والبحث 

 العلمي

9014 

الهيئة شكر وتقدير لجهودكم في   191

المشرفة على دراسة الدبلوم العالي 

 في التخطيط االستراتيجي

 9014 وزير التعليم العالي والبحث العلمي

شكر وتقدير لجهودكم المبذولة في   192

المجلس العلمي االستشاري لهيأة 

 البحث والتطوير الصناعي

 9014 دائرة الشؤون االدارية والموارد البشرية

خالل ندوة شكر وتقدير لجهودكم من   130

 بعنوان حاضنات االعمال في العراق

 9014 وزير النقل
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الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

تثمينا لجهودكم  المتميزة في متابعة   131

وتنفيذ خطة المؤتمرات والندوات التي 

 تقيمها تشكيالت الوزارة

معالي وزير التعليم العالي والبحث 

 العلمي

9014 

شكر وتقدير لجهودكم المبذولة في   139

 انجاز برنامج البعثات البحثية 

معالي وزير التعليم العالي والبحث 

 العلمي

9014 

شكر وتقدير لجهودكم المبذولة في   133

انجاز ورشة العمل الوطنية لبناء 

القدرات في اخالقيات البحوث الصحية 

 والطبية

 9014 وزير التعليم العالي والبحث العلمي

تثمينا لجهودكم المتميزة في اقرار   134

ومتابعة وتقييم المشاريع البحثية 

للكوادر التدريسية ومشروع دعم 

بحوث طلبة الدراسات العليا داخل 

 العراق

معالي وزير التعليم العالي والبحث 

 العلمي

9014 

شكر وتقدير لجهودكم المبذولة في   131

اقرار ومتابعة المشاريع البحثية ضمن 

 الطاقة الجديدة والمتجددةمشروع 

معالي وزير التعليم العالي والبحث 

 العلمي

9014 

تثمينا لجهودكم المبذولة في اقرار   139

ومتابعة وتقييم المشاريع البحثية 

ضمن مشروع بحوث االدوية 

 والمبيدات

معالي وزير التعليم العالي والبحث 

 العلمي

9014 

تثمينا لجهودكم المتميزة في تهيئة   131

واستكمال كافة االجراءات الخاصة 

 بجائزة التعليم العالي للعلوم

 9014 وزير التعليم العالي والبحث العلمي

كتاب شكر وتقدير لتفانيه واخالصه   131

من خالل عمله في لجنة اختبار 

الدرجات الخاصة في وزارة التعليم 

 .العالي والبحث العلمي

معالي وزير التعليم العالي والبحث 

 العلمي

9014 

نشر بحث في مجلة  لكتاب شكر حو  132

قع البحث العلمي في اعالمية عن و

 العراق

وزارة / رئيس جهاز االشراف والتقويم 

 التعليم العالي 

9011 

تثمين لجهودكم المبذولة في حصول   140

كليتكم على المركز االول على الكليات 

 في العراق

 9011 رئيس جامعة بغداد

البناء لمركزنا شكر وتقدير لتعاونكم   141

 ودعمكم لنداوته وحلقاته النقاشية

 9011 مركز أحياء التراث العلمي العربي
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الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

شهادة شكر وتقدير لجهودكم   149

االستثنائية المبذولة في سبيل أنجاح 

المؤتمر العلمي السنوي 

استراتيجيات التعليم العالي في )الرابع

 (العراق بين الواقع والطموح

 9011 االنسانيةمؤسسة تنمية القدرات 

تقديرا وتثمينا لجهودكم القيمة   143

 والمثمرة في تقييم مناهج كليتنا

 9011 كلية الهندسة/جامعة بابل 

تثمينا لجهودكم المبذولة ودوركم   144

المميز في اعداد وتهيئة متطلبات 

االختبار االستطالعي التجريبي لكفاءة 

ني الخاص واللغة االنكليزية االلكتر

 الدراسات العليا داخل العراقبالطلبة 

 9011 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

تثمينا لجهود المبذولة من قبلكم في   141

خالل  أداء مهامكم وبتميز

لتطوير العملية  9014/9011العام

 التعليمية في تشكيالتكم

 9011 رئيس جامعة بغداد

شكر وتقدير لمساهمته الفعالة وجهده   149

اعماله اللجنة المشرفة المتميز في 

العليا لمؤتمر الطاقة المستدامة 

 والمتجددة االول لجمعية المهندسين

 9011 رئيس جمعية المهندسين العراقية 

كتاب شكر لجهودكم المبذولة في   141

تهيئة كافة المستلزمات الضرورية 

النجاح االمتحانات العامة  للدراسة 

 9011االعدادية الدور االول لعام 

 9011 التربيةوزارة 

نثمن جهودكم المبذولة في بحثكم   141

 impact and citationالموسوم  

of Iraqi publication in 

international  journals at 

period of 1996-2012 

 9011 رئيس جهاز االشراف والتقويم العلمي

شكر وتقدير لجهودكم العلمية   142

المتميزة من خالل نشر البحث 

 ultra deepالموسوم 

hydrotreatment of Iraqi 

vacuum gas oil using a 

modified catalyst 

 9011 رئيس جامعة بغداد
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