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 ات الشخصيةالمعلوم

 )االول على الدورة(.5611  جامعة بغداد –بكالوريوس هندسة كيميائية 

 . 5661جامعة بغداد  –ماجستير هندسة كيميائية 

 ( %16بمعدل  تقدير جيد جدا عاليب. )5669جامعة بغداد  –دكتوراه هندسة كيميائية 

 الشهادات

  5661جامعة تكريت  –استشاري في المكتب االستشاري الهندسي. 

  5661رئيس قسم الهندسة الكيميائية في جامعة ناصر األممية. 

  5666استشاري في المكتب االستشاري في جامعة ناصر األممية. 

 استشاري في تصاميم االجهزة الكيميائية في شركة LCM  1001البريطانية. 

  1002الدراسات العليا في رئاسة جامعة بغداد )للفترة من  مدير قسم – 

1001.) 

 ( 1001مدير عام دائرة البحث والتطوير /وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 (1052حزيران/ولغاية 

  لجنة صادرة بأوامر ديوانية او وزارية معنية ببناء ورسم  510أكثر من

اإلستراتيجية للتعليم العالي والبحث العلمي بشكل خاص وبناء الدولة العراقية 

 بشكل عام.

 (/2014 با ولغاية 1052/ جامعة بغداد)حزيران/عميد كلية العلوم. 

  ولغاية االن( . 1052/ بجامعة بغداد )ا/عميد كلية الهندسة الخوارزمي 

 المناصب الوظيفية

 .رئيس تجمع التدريسيين الجامعيين 

  رئيس هيئة األمناء في منتدى الحوار المدني ) ائتالف لسبعة وثمانين منظمة

 مدنية(.

 مناء في االئتالف الوطني التشريعي لمكافحة الفساد اإلداري.عضو مجلس األ 

 .عضو الهيئة االستشارية للمركز العراقي للدراسات الفدرالية 

النشاطات في مؤسسات 

 المجتمع المدني

 



 جامعة تكريت. –: تدريسي في كلية الهندسة  5661 – 5661

 ليبيا. –مية جامعة ناصر االم –: تدريسي في كلية الهندسة  1002 – 5661

 جامعة بغداد. –: تدريسي في كلية هندسة الخوارزمي  1001 – 1002

 الخبرة االكاديمية

 .5662تصميم وتشغيل مختبر العمليات الصناعية في جامعة تكريت عام 

ليبيا عام  –تصميم وتشغيل مختبرات الموائع والحرارة في جامعة ناصر االممية 

 .1001ولغاية  1000 

 .1001البريطانية عام  LCM وتشغيل في شركة مهندس تصميم

 الخبرة العملية:

ة منشورة بحوث في مجال علم التآكل وانتقال الحرارة والكيمياء الحياتي عشرةاكثر من 

 .في مجالت عربية وعراقية
 البحوث المنشورة

  دورات متعددة في مجال التقنية الحديثة وآخرها النظام المتكامل االلكتروني

 العالي. للتعليم

 ,اليابان,  ايطاليا, دورات وورش عمل في االردن ,لبنان , البحرين ,بريطانيا

االستراتيجي ونظام الجودة , وسياسات البحث العلمي  .والعراق في التخطيط

 في التعليم العالي .

 ت وندوات وورش عمل متعلقة بنشاطا ناشط مدني ورئيس لعدة مؤتمرات

تمرات الدستور واالنتخابات والعمل المدني ؤممؤسسات المجتمع المدني ومنها 

وبناء الدولة المدنية في العراق وكيفية رسم االستراتيجيات في مختلف مفاصل 

 الدولة.

 الدورات

  االشراف على تصميم وتنفيذ منظومة ادارية متقدمة في مجال االدارة لمتابعة

في العراق سير العمل باستخدام الحاسوب والصادرة والواردة وهي االولى 

 جامعة بغداد(. –الجديــــــــــــد ) تعمل في قسم الدراسات العليا 

 التعليم العالي  االشراف على تصميم وتنفيذ منظومة القبول المتكاملة في وزارة

 ولحد االن(. 1002مطبقة من عام والبحث العـلمي)

 في  االشراف على تصميم وتنفيذ منظومة االشراف والتقويم للتدريسيين

 ولحد االن(. 1001مطبقة من عام جامــعــة بغــــــــــداد )

 واالرشفة   ةاالشراف على تصميم وتنفيذ منظومة االوامر الجامعية والوزاري

 ولحد االن(. 1001مطبقة من عام االلكترونيــــــة )

 م العالي والبحث منظومة تعليمات الدراسات العليا في وزارة التعلي

 ولحد االن(. 1001م مطبقة من عا) العلمي

 ارة التعليم العالي البحث العلمياالشراف على منظومة البعثات البحثية في وز. 

االنجازات في مجال 

 التقنية الحديثة

 



 .االشراف على نظام وموقع المجالت العلمية في العراق 

  االشراف على منظومة ترشيح المالكات التدريسية خارج العراق في وزارة

 التعليم العالي البحث العلمي

 تحداث الدراسات العليا في وزارة التعليم العالي االشراف على منظومة اس

 .البحث العلمي

  نظام االجازات الدراسيةon-line. 

  المكتبة االفتراضية العراقيةIVSL 1050 عام 

  1051عام نظام التسويق للنتاجات البحثية العراقية. 

  نظام جائزة التعليم العالي للعلومon-line  1052عام. 

  1052عام العراقية المحكمة المحرك البحثي للمجالت. 

  نظام يوم العلمon-line  1052عام. 

  1052الحوكمة االلكترونية لدائرة البحث والتطوير في. 

  نظام القبول المباشر لطلبة الدراسات العلياon-line  1052عام. 

 



 

 اللجان

 اسم اللجنة ت
طبيعة 

 المشاركة
اإلداري طبيعة األمر  

1 
لجنة اختيار مرشحين لشغل وظيفة رئيس مجلس 

 ونائب الخدمة العامة االتحادي
 ديواني عضو

2 
لجنة إعداد وتحضير المؤتمر المختص إلطالق التقديم 

 لدراسة الدبلوم العالي في مجال التخطيط االستراتيجي
 ديواني عضو 

 ديواني عضو لجنة فتح مركز دراسات جنوب وشرق آسيا 3

 ديواني عضو  لجنة إعداد كراس تعريفي مركز لجمهورية العراق 4

 ديواني عضو لجنة برنامج التعاون مع االتحاد األوربي 5

 ديواني عضو لجنة إعداد مسودة مشروع قانون الخدمة البحثية 6

7 

لجنة تتولى وضع مقترحات للسيطرة على تداول 

واستخدام المواد الكيمياوية الخطرة وإخضاعها 

للرقابة المحكمة للحد من انتشار ما يسمى بالمكاتب 

 العلمية لبيع وشراء المواد الكيمياوية

 ديواني عضو

 ديواني عضو لجنة التلوث اإلشعاعي في العراق 8

 ديواني عضو اللجنة الوطنية العراقية للطاقة الذرية  9

نةرئيس اللج لجنة تنظيم الندوة العلمية األولى لمشروع ابن سينا 11  وزاري 

11 
لجنة لتحديث مناهج الدراسات العلمية )طبية، 

 هندسية، علوم(
 وزاري رئيس اللجنة

12 
لجنة تنظيم الندوة العلمية األولى لبحث واقع الترقيات 

 العلمية في العراق
 وزاري رئيس اللجنة

 وزاري رئيس اللجنة لجنة الديموغرافيا 13

14 
التعليم العالي  لجنة تنظيم وتنسيق العمل بين وزارة

 ومؤسسة سمت اإليرانية
 وزاري رئيس اللجنة

15 
لجنة وضع تفاصيل جائزة أفضل بحث ودراسة عن 

 تطوير االهوار
 وزاري رئيس اللجنة

16 
لجنة دراسة وضع الطلبة الدارسين في الدول غير 

 المستقرة
 وزاري رئيس اللجنة

17 
لجنة إعداد ندوة علمية حول المكتبات ومراكز 

علومات العراقيةالم  
 وزاري رئيس اللجنة

18 
لجنة آلية ترشيح المالكات التدريسية للتدريب خارج 

 العراق
 وزاري رئيس اللجنة

19 
لجنة وضع تفاصيل جائزة أفضل كتاب مؤلف 

 ومترجم
 وزاري رئيس اللجنة

 وزاري رئيس اللجنة لجنة تنمية مهارات الطالب في اللغة االنكليزية 21



ية مهارات الطالب في استخدام الحاسوبلجنة تنم 21  وزاري رئيس اللجنة 

22 
لجنة تحديث وتنفيذ التوصيات الواردة في برنامج 

 القطاع العام في العراق لألمم المتحدة
 وزاري رئيس اللجنة

23 
لجنة مناقشة )مشروع المركز الوطني 

 للنانوتكنولوجي(
 وزاري رئيس اللجنة

24 
مع االبتكارات لجنة وضع ضوابط التعامل 

 واالختراعات
 وزاري رئيس اللجنة

25 
لجنة إعداد وتهيئة المؤتمرات العلمية ومتابعة األمور 

 المتعلقة بها
 وزاري رئيس اللجنة

 وزاري رئيس اللجنة لجنة تحضير جائزة الطلبة المتفوقين 26

 وزاري رئيس اللجنة لجنة للنظر في إيرادات مراكز التعليم المستمر 27

28 
لجنة النظر في إيرادات مراكز الحاسبة االلكترونية 

 في الجامعات
 وزاري رئيس اللجنة

29 
لجنة النظر في إيرادات المكاتب االستشارية في 

 الجامعات
 وزاري رئيس اللجنة

 وزاري رئيس اللجنة لجنة سياسات البحث العلمي  31

ريوزا رئيس اللجنة لجنة إدارة شؤون المكتبة االلكترونية 31  

 وزاري رئيس اللجنة لجنة تنفيذ مشروع الكشف المبكر عن سرطان الثدي 32

 وزاري رئيس اللجنة لجنة مشروع )سوية من اجل العراق( 33

 وزاري رئيس اللجنة لجنة التنسيق بين الوزارة ومجلس النواب 34

 وزاري رئيس اللجنة لجنة إنشاء فضائية تابعة لوزارة التعليم العالي 35

36 
لجنة دراسة مشروع الجامعة االلكترونية المقدم من 

 Sinatelالشركة الكورية 
 وزاري رئيس اللجنة

37 
لجنة متابعة المشاريع البحثية ضمن موضوع الطاقة 

 الجديدة والمتجددة
 وزاري رئيس اللجنة

38 
لجنة تتولى الموافقة على تمويل المشاريع البحثية من 

وزارةقبل التدريسيين في تشكيالت ال  
 وزاري رئيس اللجنة

39 
لجنتي )إقرار ومتابعة بحوث األدوية والمبيدات( 

 وبحوث النباتات الطبية
 وزاري رئيس اللجنة

 وزاري رئيس اللجنة لجنة تقييم واقع التدريس في كلية الدفاع الوطني 41

 وزاري رئيس اللجنة لجنة تقييم األعمال اإلبداعية واالبتكارات العلمية  41

42 
لجنة تغيير اسم وأهدف مركز الدراسات القانونية 

 والسياسية في جامعة النهرين
 وزاري رئيس اللجنة

43 
لجنة دراسة موضوع الطلبة الدارسين خارج العراق 

 )دراستهم بحث فقط(
 وزاري رئيس اللجنة

44 
لجنة تقويم استراتيجيات برنامج البعثات البحثية 

 ووضع ضوابطها 
يوزار رئيس اللجنة  



1991لسنة  26لجنة تعديل تعليمات الدراسات العليا  45  وزاري رئيس اللجنة 

 وزاري رئيس اللجنة EMISلجنة وضع مواصفات نظام  46

 وزاري رئيس اللجنة لجنة وضع آلية منح اإلجازة الدراسية في الوزارة 47

 وزاري رئيس اللجنة لجنة دراسة آفاق النانوتكنولوجي  48

49 
ى اإلشراف والمتابعة على الموقع لجنة تتول

 االلكتروني للمجالت العلمية 
 وزاري رئيس اللجنة

51 
لجنة تتولى كشف الخلل في مشروع تأهيل وتجهيز 

 المراكز والوحدات البحثية
 وزاري رئيس اللجنة

 وزاري رئيس اللجنة لجنة جائزة التعليم العالي للعلوم 51

52 
لجامعة ابن سينا  لجنة إدارة المشروع االستراتيجي

 االفتراضية في العراق
 وزاري رئيس اللجنة

53 
لجنة إعداد مسودة تعليمات لعمل مجالس التنسيق في 

 الوزارة
 وزاري رئيس اللجنة

54 
لجنة إعداد منهاج تدريسي إلعداد وتأهيل طلبة 

 البعثات البحثية وتطوير المالكات 
 وزاري رئيس اللجنة

55 
بعة تأهيل وتجهيز المختبرات لجنة تتولى إقرار ومتا

 في المراكز والوحدات البحثية
 وزاري رئيس اللجنة

56 
لجنة لدراسة استحداثات المراكز والوحدات البحثية 

 المطلوبة
 وزاري رئيس اللجنة

57 
لجنة دراسة مقترح استحداث مشروع استثماري 

 الستحداث الكلية العراقية البريطانية
 وزاري رئيس اللجنة

58 

ة تتولى دراسة أهم المشاكل التي تعتري مسيرة لجن

التعليم العالي في الجامعات العراقية ووضع الحلول 

 لها 

 وزاري رئيس اللجنة

59 
لجنة تتولى مهمة إعداد خارطة بيئية توضح تواجد 

 المواد الكيمياوية الخطرة والسامة في عموم العراق 
 وزاري رئيس اللجنة

61 
واألراضي الرطبة في العراق  اللجنة الوطنية لالهوار

 ) اتفاقية رامسار(
 وزاري رئيس اللجنة

61 

لجنة تتولى متابعة وتطوير المناهج المعتمدة في 

الجامعات والمعاهد وديمومتها وحظر تدريس الكتب 

 التي تثير النعرة الطائفية

 وزاري رئيس اللجنة

نةرئيس اللج لجنة اإلشراف على المكتبات الجامعية ودعمها 62  وزاري 

 وزاري رئيس اللجنة ITP-Tofelلجنة وضع آلية اختبار  63

 وزاري رئيس اللجنة لجنة وضع السياسات والمعايير للمؤتمرات والندوات 64

Tofelلجنة االشراف على امتحان  65 و   IC3 وزاري رئيس اللجنة 

 لجنة تقويم المجالت العلمية 66
نائب رئيس 

 اللجنة
 وزاري

67 
اك التدريسيين كاستشاريين في الوزارات لجنة اشتر

 األخرى 

نائب رئيس 

 اللجنة
 وزاري



 لجنة ادارة البحث العلمي في تشكيالت الوزارة 68
نائب رئيس 

 اللجنة
 وزاري

69 
لجنة تتولى وضع السياسات البحثية ودراسة مجاالت 

 البحوث المشتركة

نائب رئيس 

 اللجنة
 وزاري

لوم والتكنولوجيا العربيةلجنة التباحث مع مؤسسة الع 71  
نائب رئيس 

 اللجنة
 وزاري

71 
لجنة وضع استراتيجيات ضمان حصول الجامعات 

 والمؤسسات األكاديمية على ضمان الجودة العالمي

نائب رئيس 

 اللجنة
 وزاري

 وزاري عضو لجنة ادارة البعثات والزماالت 72

1995لسنة  1لجنة دراسة نظام البحث العلمي رقم  73  وزاري عضو 

 وزاري عضو لجنة اختيار الدرجات الخاصة في الوزارات 74

 وزاري عضو لجنة تقييم الملخص التنفيذي لإلستراتيجية الوطنية  75

76 

لجنة متابعة وتنسيق بنود مذكرة تفاهم بين وزارة 

التعليم العالي العراقية ووزارة العلوم واالبحاث 

 االيرانية

 وزاري عضو

77 
تخصصات الدقيقة ضمن الهيكل لجنة تحديد ال

 التنظيمي للجامعات المستحدثة
 وزاري عضو

 وزاري عضو لجنة مجلس حماية وتحسين البيئة 78

 وزاري عضو لجنة الخطة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار 79

81 
لجنة وضع دراسة عن سبل تطوير الدراسات العليا 

 في الجامعات
 وزاري عضو

هيكلة التعليم التقنيلجنة اعادة  81  وزاري عضو 

 وزاري عضو لجنة اقامة ورشة عمل بين الوزارة ومفوضية النزاهة  82

83 
لجنة اقرار ومتابعة تقسيم المشاريع البحثية ضمن 

 مشروع بحوث االدوية
 وزاري عضو

 وزاري عضو لجنة دراسة تعليمات الترقيات العلمية بصورة شاملة 84

1976ة الشهادات منذ عام لجنة تقييم ومعادل 85  وزاري عضو 

 وزاري عضو لجنة تتولى تقييم وترتيب الجامعات حسب ادائها 86

87 
لجنة تهيئة مستلزمات مشروع البوابة االلكترونية 

 لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 وزاري عضو

 وزاري عضو لجنة اختيار العاملين في الملحقيات الثقافية  88

89 
لجنة متابعة تنفيذ بنود اتفاقية التعاون الموقعة بين 

DAADالوزارة ومنظمة  االلمانية   
 وزاري عضو

 وزاري عضو لجنة تتولى النظر باالستحداثات في مركز الوزارة 91

 وزاري عضو لجنة حل مشاكل االلقاب العلمية والبحوث في الوزارة 91



92 
وطنية لجنة االشراف على اعداد االستراتيجية ال

 للتربية والتعليم 
 وزاري عضو

 وزاري عضو لجنة تطبيق نظام الجودة الخاص بجامعة بابل 93

94 
لجنة اعداد استراتيجية التعليم العالي مع منظمة 

 اليونسكو
 وزاري عضو

 وزاري عضو اللجنة العراقية التونسية المشتركة  95

 وزاري عضو اللجنة العراقية المغربية المشتركة 96

 وزاري عضو اللجنة العراقية المصرية المشتركة 97
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 :اءالوزر لرئاسة العامة االمانة من لسيادته منحت التي والتقدير الشكر كتب

 سيس الدبلوم العالي في التخطيط أة لمجلس الوزراء لمساهمته في تنفيذ تمكتاب شكر وتقدير منح من قبل االمانة العا

 .3102االستراتيجي لعام 

  كتاب شكر وتقدير منح من قبل دولة رئيس الوزراء االستاذ نوري المالكي لجهوده القيمة والمثمرة في مجال التلوث

 االشعاعي في العراق.

  كتاب شكر وتقدير منح من قبل دولة رئيس الوزراء االستاذ نوري المالكي لجهوده القيمة في عضوية اللجنة الوطنية

 العراقية للطاقة الذرية.

  كتاب شكر وتقدير منح من قبل رئاسة الوزراء/مؤسسة الشهداء وذلك  عن مشاركته في طرح ومناقشة اعداد تعليمات

 الدراسات العليا واالهتمام بهم.تخص ذوي الشهداء للقبول في 

 

 كتب الشكر والتقدير التي منحت لسيادته من قبل السادة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي ومنها:

   اللجنة التحضيرية الحتفالية يوم العلم  شكر وتقدير منح من قبل معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وذلك لترأسه

3101. 

 اللجنة التحضيرية الحتفالية يوم العلم  ح من قبل معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وذلك لترأسه  شكر وتقدير من

 .3100لعام 

  شكر وتقدير منح من قبل معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وذلك عن دوره في انجاح لجنة االستخدام االمثل

 .3102حماية االنسان والبيئة لعام  للمواد الكيمياوية ودور التعليم العالي في

  شكر وتقدير منح من قبل معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وذلك في السعي الدؤوب  في برنامج محو االمية

 في الحاسبة االلكترونية.

 حتفالية يوم العلم.اللجنة التحضيرية ال سه  أشكر وتقدير منح من قبل معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وذلك لتر 

  شكر وتقدير منح من قبل معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وذلك للجهود المبذولة في انجاز االعمال الموكلة

 اليه.

 .شكر وتقدير منح من قبل معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وذلك للجهود المبذولة والتفاني في العمل 

 دائرة  ل معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وذلك للحرص الدؤوب على االرتقاء بواقعشكر وتقدير منح من قب

 البحث والتطوير.

  شكر وتقدير منح من قبل معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مجال الدراسات العليا والبحث العلمي وايجاد

 خطة الستيعاب الطلبة المرقنة قيودهم.

 نح من قبل معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وذلك للجهود المبذولة والدور العلمي والتربوي م شكر وتقدير

 الفاعل والمساهمة في ارتقاء الوزارة وتشكيالتها.

  شكر وتقدير منح من قبل معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وذلك عن استكمال كافة اعمال لجنة تخصيصات

 البحث العلمي.

  تثمين جهود من قبل معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وذلك للحرص الدؤوب على االرتقاء بواقع المسيرة

 العلمية من خالل الجهود المبذولة في االجتماع السنوي الرابع للجان السيطرة على تداول المواد الكيمياوية.

 بحث العلمي وذلك لمشاركته في هيئة تطبيق سياسات البحث شكر وتقدير منح من قبل معالي وزير التعليم العالي وال

 العلمي.



  شكر وتقدير منح من قبل معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وذلك عن االرتقاء بواقع العمل وانجاح االجتماع

 يولوجية على مستوى البلد.ابأحكام السيطرة على تداول المواد الكيمياوية والبالمتعلق الخاص 

 ر وتقدير منح من قبل معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وذلك للشعور العالي بالمسؤولية والحرص على شك

 اداء الواجبات.

  شكر وتقدير منح من قبل معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وذلك لمشاركته في مؤتمر االكاديميين السادس الذي

 الثقافي العالمي السابع. ةرسالالاقيم ضمن فعاليات مهرجان ربيع 

  شكر وتقدير منح من قبل معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وذلك لمساهمته في لجنة اقرار ومتابعة وتقييم

 المشاريع البحثية ضمن مشروع تنفيذ المشاريع البحثية.

  خالل االعداد للندوة الوطنية للتحديات شكر وتقدير منح من قبل معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وذلك من

 االجتماعية المعاصرة.

 في لجنة شكر وتقدير منح من قبل معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وذلك لتفانيه واخالصه من خالل عمله 

 اختبار الدرجات الخاصة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

  التعليم العالي والبحث العلمي وذلك لترصين حركة النشر العلمي والبحثي في شكر وتقدير منح من قبل معالي وزير

 العراق في المجالت العالمية.

  شكر وتقدير منح من قبل معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وذلك للشعور العالي بالمسؤولية والحرص على

 اداء الواجبات.

 العالي والبحث العلمي وذلك لترأسه لجنة بحوث الطاقة الجديدة والمتجددة  شكر وتقدير منح من قبل معالي وزير التعليم

 ومشروع دعم طلبة الدراسات العليا واستكمال اعمالها بنجاح.

  شكر وتقدير منح من قبل معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وذلك لترأسه اعمال لجنة اقرار ومتابعة بحوث

 وث النباتات الطبية واستكمال اعمالها بنجاح.االدوية والمبيدات ومشروع بح

  شكر وتقدير منح من قبل معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وذلك لتقديمه االفضل لخدمة المسيرة العلمية عن

 ادخال المجال االلكتروني الكبير باستخدام التقنيات الحديثة في العمل االداري.

 ر التعليم العالي والبحث العلمي وذلك من خالل انجاح معرض الكتاب الذي اقيم في شكر وتقدير منح من قبل معالي وزي

 جامعة بغداد.

 كتب الشكر والتقدير من دوائر الدولة االخرى:

  3101شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة القادسية لجهوده في مجال خدمة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة. 

 لجهوده في انجاح مؤتمر االكاديميين السادس ضمن  ن العام للعتبة العباسية المقدسة تقديرا  شكر وتقدير من السيد االمي

 .3102مهرجان ربيع الرسالة الثقافي السابع 

  شكر وتقدير من السيد االمين العام للعتبة الحسينية المشرفة لجهوده المبذولة الستحداث مجلة الصباح التابعة للعتبة

 .المقدسة واالرتقاء بها

   لجهوده في مجال دعم القضايا السكانية في  شكر وتقدير من اللجنة الوطنية للسياسات السكانية في وزارة التخطيط تقديرا

 العراق.



 

التقديرية الشهادات  

 السادس  العلمي المؤتمر دعم في تقديرا  لجهوده المستنصرية الجامعة السيد رئيس قبل من منحت تقديرية شهادة

 (.1002 عام العراق في واالجتماعية واالقتصادية السياسية حوالت)الت عنوان تحت

 66 التربوي التاهيل دورة في لمشاركته 1001 لعام المستمر  والتعليم التطوير مركز من منحت مشاركة شهادة 

 للتدريسيين.

 تكريت جامعة العمار االولى الندوة في تقديرا  لمشاركته تكريت جامعة السيد رئيس من منحت تقديرية شهادة  

 . 1006لعام 

 1050 لعام العلم يوم الحتفالية والتهيئة االعداد في لجهوده العالي  التعليم وزير السيد من منحت تقديرية شهادة. 

 الوطني للمؤتمر والتهيئة االعداد في المبذولة تقديرا  لجهوده العالي  التعليم وزير السيد من منحت تقديرية شهادة 

 .1050 عامل االول الجغرافي

 الدولي المؤتمر في ومشاركته تقديرا  لجهوده العلمي والبحث العالي  التعليم وزير قبل من منحت تقديرية شهادة 

 .1055 لعام العراق في العالي  التعليم لتطوير

 في للمشاريع الريادية ودعمه تقديرا  لجهوده العلمي والبحث العالي  التعليم وزير قبل من منحت تقديرية شهادة 

 .1055 العراق لعام

 1055 لعام العلم يوم الحتفالية والتهيئة االعداد في لجهوده العالي  التعليم وزير السيد من منحت تقديرية شهادة. 

 العلمية اللجان في ومشاركته تقديرا  لجهوده العلمي والبحث العالي  التعليم وزير قبل من منحت تقديرية شهادة 

 .1055 المتعددة لعام

 المهنية في والسالمة )الصحة حول عمل ورشة في بغداد جامعة قبل رئيس من منحت مشاركة ةشهاد 

 .1055 لعام المختبرات البايولوجية(

 Certificate of participation from president of university of technology that certify he 

has participated in the technology incubators workshop at July 2011 

 لتطوير الدولي  الموتمر في للمشاركة تثمينا العلم والبحث العالي  التعليم وزير قبل من منحت تقديرية شهادة 

 .1051 العراق لسنة في العالي  التعليم

 العلمية اللجان في ومشاركته تقديرا  لجهوده العلمي والبحث العالي  التعليم وزير قبل من منحت تقديرية شهادة 

 .1051 المتعددة عام

 في بحوث 2 من اقل نشر في تقديرا  لجهوده العلمي والبحث العالي التعليم وزير قبل من منحت تقديرية شهادة 

 .1051 لعام العراق خارج مجالت علمية

 بالمكتبة  الخاصة العلمية الندوة اقامة في لمشاركته 1051 لعام القادسية جامعة من رئيس منحت تقديرية شهادة

 (. IVSL ) العراقية الفتراضيةا

 العلمية  الندوة انجاح في تقديرا  لجهوده 1051 لعام التكنولوجية الجامعة السيد رئيس من منحت تقديرية شهادة

 العراق(. في العلمية الترقيات )واقع الموسومة

 المشعة  )المواد لموسومةا العلمية الندوة في لمشاركته التكنولوجية الجامعة السيد رئيس من منحت تقديرية شهادة

 .1051 لعام النفطية( الصناعة في norm المنشأ طبيعية



 بعد  عن االستشعار لتقانات االول العلم الموتمر في لمشاركته العلوم كلية عميد قبل من منحت تقديرية شهادة

 .1051 لعام الرقمية الصور ومعالجة

 العراقية الجمعية من منحت تقديرية شهادة  (iqsan) 1051 لعام الجمعية دعم في ديرا  لجهودهتق. 

 العالمية الجودة مسابقة انجاح في المبذولة تقديرا  لجهوده المقدسة العباسية العتبة من منحت تقديرية شهادة 

 .1052 لسنة السالم( )عليه العباس الفضل اب بحق العمودية الرابعة للقصيدة

 في لمشاركته 1052 لعام لتطبيقية في الجامعة التكنولوجيةا العلوم قسم السيد رئيس من منحت تقديرية شهادة 

 العراق(. في الجودة ونظم العلمي البحث الموسومة )اهمية العلمية الندوة

 العلمية اللجان في ومشاركته تقديرا  لجهوده العلم والبحث العالي  التعليم وزير قبل من منحت تقديرية شهادة 

 .1052 المتعددة لعام

 المصادر صيانة لجمعية الثاني العلمي المؤتمر في مشاركته عن البيئة وزارة قبل من منحت ةتقديري شهادة 

 .العراقية الوراثية والبيئية

 لدعمه والدولية العربية للدراسات المستنصرية مركز/  المستنصرية الجامعة قبل من منحت تقديرية شهادة 

 . العلمية ونشاطاته المركز المستمر ألعمال

 للمكتبة  والتدريب االعالمي البرنامج في لمشاركته الكوفة جامعة رئيس السيد قبل من منحت ديريةتق شهادة

 االفتراضية.

 بحوث مركز تطوير في تقديرا  لجهوده التكنولوجية الجامعة السيد رئيس قبل من منحت تقديرية شهادة 

 التكنولوجية. الجامعة في المتقدمة والمواد النانوتكنولوجي

 في العلمية الترقيات )واقع الموسوم بحثه في مشاركته عن التكنولوجية الجامعة قبل من منحت ديريةتق شهادة 

 .العراق(

 


