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 الصورة



 الوظائف التً شغلها : -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظٌفة ت

 2005 - 2003 قسم علوم الحٌاة/ كلٌة التربٌة مقرر الدراسات العلٌا 1

 2006 - 2005 علوم الحٌاة / كلٌة التربٌةقسم  رئٌس قسم علوم الحٌاة 2

ممثل جامعة دٌالى فً لجنة  3
 التنسٌق الجامعً فً وزارة البٌئة

 2005 -2004 وزارة البٌئة

عضو الهٌئة االستشارٌة فً مجلة  4
 دٌالى للعلوم الزراعٌة

 2011 -2010 كلٌة الزراعة / جامعة دٌالى

/ كلٌة التربٌة قسم علوم الحٌاة  رئٌس قسم علوم الحٌاة 5
 للعلوم الصرفة

2002 – 2014 

 

 الجامعات او المعاهد التً درس فٌها -

 مالحظات الى –الفترة من  الجهة )الجامعة )الكلٌة(/ المعهد( ت

  لحد اآلن – 2002 جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 1

  2005 -2004 جامعة دٌالى / كلٌة الزراعة 2

 

 الدراسٌة التً قام بتدرٌسهاالمواضٌع  -

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت
 2007 -2003 علم األرض علوم الحٌاة التربٌة جامعة دٌالى 1

 اآلنلحد -2003 البٌئة والتلوث علوم الحٌاة التربٌة =      = 2

 2005 -2004 مبادئ التربة ًالنباتاإلنتاج قسم  الزراعة =      = 3

 2005 -2004 بٌئة النبات قسم اإلنتاج النباتً الزراعة =      = 4

 2007 -2004 منهج البحث   العلمً علوم الحٌاة التربٌة =     = 5

 2006 -2005 حٌاتٌة الخلٌة علوم الحٌاة التربٌة =     = 6

 2013 -2002 تشرٌح النبات علوم الحٌاة التربٌة للعلوم الصرفه =     = 7

التحسس النائً   علوم الحٌاة التربٌة للعلوم الصرفة ==      2
 واإلستشعار عن بعد

2002 - 2010 

 علوم الحٌاة التربٌة للعلوم الصرفه =     = 2
 

علم بٌئة النبات المتقدم / 
 طلبة الدراسات العلٌا

 لحد اآلن -2005

 علوم الحٌاة التربٌة للعلوم الصرفه =     = 10
 الدراسات العلٌا

المتقدم /  بٌئة الحٌوانعلم 
 طلبة الدراسات العلٌا

 لحد اآلن -2002

 لحد اآلن -2010 عالقة التربة بالماء والنبات علوم الحٌاة التربٌة للعلوم الصرفه =     = 11

 



 الدراسٌة التً قام بتطوٌرها او ساهم فً تطوٌرها واضٌعالم -

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

 2004 -2003 علم األرض علوم الحٌاة التربٌة للعلوم الصرفة جامعة دٌالى 1

 2004 -2003 البٌئة والتلوث =     = =      =      = =     = 2

 2005 -2004 منهج البحث العلمً =     = =      =      = =     = 3

 2002 -2002 تشرٌح النبات =     = =      =      = =     = 4

 

 ائل واالطارٌحاالشراف على الرس -

 السنة الدراسٌة عنوان الرسالة او االطروحة القسم الكلٌة الجامعة ت

جامعة  1
 دٌالى

التربٌة 
للعلوم 
 الصرفه

تؤثٌر التلقٌح بؤنواع الفطرٌات   علوم الحٌاة
TrichodermaوPenicilliumوAspergillsu 

 Glomus mosseaeوتداخلهما مع فطرالماٌكوراٌزا 

 فً نمو وإنتاج نبات الباذنجان

 
2003- 2006 

 Glomusتقوٌم فاعلٌة التعقٌم للتربة وفطري  = = = 2
mosseas وTrichoderma harzianum   و

حامض الهٌومٌك على نمو وحاصل الذرة الصفراء 

Zea mays  L. 

 
2004- 2007 

 Sorghum bicolour (L)تقسٌة بذور الذرة البٌضاء = = = 3
Mench وأثرها فً زٌادة تحمل النبات للجفاف 

 
2004- 2007 

4 = 
 

الكشف عن الفطرٌات المرافقة لبذور الحبة السوداء  = =
Nigella sativa L.  وتقوٌم تؤثٌرها على النبات

 ومقاومتها إحٌائٌآ

 
2004- 2002 

تؤثٌر معاملة البذور المسبقة بؤمالح الكالسٌوم فً  = = = 5
المنزرعة فً ترب مختلفة تحمل نبات الحنطة 

 الملوحة

 
2005- 2002 

 

جامعة  6
 دٌالى

التربٌة 
للعلوم 
 الصرفة

أثر إتجاه الخطوط وتوزٌع النباتات على إعتراض  علوم الحٌاة
الضوء وصفات النمو وحاصل الذرة الصفراء      

Zea mays L. 

 
2005- 2002 

جامعة  7
 دٌالى

التربٌة 
للعلوم 
 الصرفه

دراسة اإلرتباط بٌن صفات النمو والحاصل بتؤثٌر  علوم الحٌاة
 رش العناصر على نبات الحنطة بمراحل مختلفة

2005- 2002 

2 = 
 

تؤثٌر مستخلصات بعض بذور النباتات الطبٌة ومنظم  = =
 فً إنبات ونموشتالت نبات الباذنجانNAAالنمو

2006- 2002 
 

نمو التؤثٌر التضادي لبعض نباتات األدغال فً  = = = 2
  Vigna   unguiculataوحاصل ونوعٌة نبات اللوبٌا

2006- 2002 
 



تؤثٌر مغنطة البذور ومٌاه الري العذبة والمالحة فً  = = = 10
 ((.Zea mays Lنمو وحاصل الذرة الصفراء

2010- 2012 

بعض المستخلصات النباتٌة والمضادات  فاعلٌة تقوٌم  = = = 11
 Candida Sppالحٌاتٌة ضد الفطر

2010- 2012 

تؤثٌر مغنطة البذور ومٌاه الري على تحمل نبات الذرة  = = = 12
 ( للجفاف.Zea mays Lالصفراء )

2010- 2012 

أثر بعض المستخلصات النباتٌة على الفالتوكسٌٌن  = = = 13

(B1 المنتج من الفطر )Aspergillus Spp 
2011- 2013 

14 = = =  
الفوسفاتً فً صفات  تؤثٌر مواعٌد الزراعة والتسمٌد 

النمو والحاصل لثالثة أصناف من نبات الذرة 
 الصفراء

 
2011- 2012 

 
 

دراسة التلوث بالرصاص والكادمٌوم فً مدٌنة  = = = 15
 بعقوبة / محافظة دٌالى

2011- 2013 

دراسة تصنٌفٌة مقارنة لمراتب العائلة    = = = 16
Zygophyllaceae   فً العراق 

2011- 2013 

دراسة بٌئٌة للطحالب الملتصقة على النباتات المائٌة  = = = 17
 فً نهر دجلة ضمن مدٌنة بغداد / العراق

2011- 2013 

تقدٌر أثر بعض المستخلصات النباتٌة والمضادات  = = = 12
 الحٌاتٌة على بعض الممرضات البكتٌرٌة

2012- 2013 

 دراسة تؤثٌر مستخلصات بعض النباتات على بعض = = = 12
 العزالت البكتٌرٌة المرضٌة

2012- 2013 

 حاصلاألصناف فً نمو وو مواعٌد الزراعةتؤثٌر = = = 20

 .Helianthus annuus L زهرة الشمس
2012- 2014 

أثر التغذٌة الورقٌة بالبوتاسٌوم والحدٌد المخلبً فً  = = = 21
تحت نظام  .Zea mays Lنمووحاصل الذرة الصفراء 

 الري بالتنقٌط .

2013- 2014 

فً نمو وحاصل تؤثٌر الرش بالبرولٌن واألرجنٌن  = = = 22
 الباذنجان فً الزراعة المحمٌة .

2013- 2014 

تؤثٌر الكثافة النباتٌة ومستوٌات التسمٌد فً نمو  = = = 23
 وحاصل أصناف مختلفة من نبات زهرة الشمس 

Helianthus annuus L. 

2013- 2014 

24 = = =   

25 = = =   

26 = = =   

27 = = =   

22 = = =   

      

      

      



 

 

 .فٌها شارك التًوالورش  العلمٌة والندوات المإتمرات -

 نوع المشاركة مكان االنعقاد العنوان ت
  حضور(-)بحث

 السنة

 2001 بحث كلٌة الزراعة/ جامعة بغداد المإتمر العلمً االول للتربة والموارد المائٌة 1

 2005 بحث كلٌة التربٌة / جامعة دٌالى الحلقة النقاشٌة الجامعة فً االلفٌة الثالثة 2

 2002 حضور كلٌة التربٌة / جامعة دٌالى المإتمر العلمً االول لوحدة االبحاث المكانٌة 3

 2002 مشاركة جامعة دٌالى المإتمر العلمً االول لجامعة دٌالى 4

 2002 حضور كلٌة الزراعة / جامعة دٌالى الزراعٌةالمإتمر العلمً االول للبحوث  5

كلٌة العلوم للبنات / جامعة  المإتمر العلمً االول لقسم علوم الحٌاة 6
 بغداد

 2010 بحث

 2010 حضور بٌروت / لبنان المإتمر السنوي للمنتدى العربً للبٌئة والتنمٌة 7

الندوة العلمٌة عن مظاهر االعجاز العلمً فً  2
 الكرٌمالقرآن 

قسم علوم الحٌاة / كلٌة 
 التربٌة الرازي

 2010 بحث

 2011 بحث كلٌة العلوم / جامعة دٌالى المإتمر العلمً الثانً لكلٌة العلوم 2

كنوز  الندوة العلمٌة عن المعاشب وبنوك الجٌنات 10
 العراق

وزارة الزراعة / الهٌؤة 
العامة لفحص وتصدٌق 

 البذور

 2011 حضور

 2012 حضور مدٌرٌة البحث والتطوٌر الوطنٌة لكلٌات التربٌةالندوة  11

ندوة عن دور االحٌاء المجهرٌة فً السٌطرة على  12
 االمراض النباتٌة

قسم علوم الحٌاة / كلٌة 
 التربٌة للعلوم الصرفة

 2012 بحث

ندوة عن االحتباس الحراري وتؤثٌره على التوازن  13
 البٌئً

 2013 بحث =      =      =

 2013 بحث =      =      = ندوة عن التدخٌن وأضراره الصحٌة واالجتماعٌة 14

االستخدام الجائر لالسمدة الكٌمٌائٌة وتؤثٌرها على  15
 طبقة األوزون

قسم الكٌمٌاء/ كلٌة التربٌة 
 للعلوم الصرفة

 حضور
 

2013 

 2014 حضور      = قسم علوم الحٌاة/= = = فً الزراعة الحدٌثة  Biocharإستخدامات الـ  16

 2014 حضور      قسم علوم الحٌاة/=== السٌطرة االحٌائٌة على الحشرات طرٌقة نظٌفة بٌئٌآ 17

كنواقل كفوءة   Agrobacteriumدور بكترٌا  12

 وأدوات مهمة فً عملٌة التحول الوراثً فً النبات

 2015 حضور      = = = / = = = =

كدلٌل أومإشرفً نشوء   Cدور البروتٌن التفاعلً  12

 األمراض

 2015 حضور      = = = / = = = = 

  

  

 



 :الدورات التً شارك بها والتً اقامها -

 

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة ت

 2002 كلٌة التربٌة /جامعة دٌالى دورة طرائق التدرٌس والتعلٌم الجامعً 1

واالنترنٌت مركز الحاسبة  الدورة التؤهٌلٌة لتعلٌم الحاسوب 2
 /جامعة دٌالى

2006 

المالٌزٌة  االسالمٌةالجامعة برنامج تطوٌر المالكات التدرٌسٌة خارج العراق 3
 / مالٌزٌا

2012 

جامعة كرمٌان / كالر/  ورشة عمل عن استخدامات المجاهر وتطبٌقاته 4
 السلٌمانٌة

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 التً قام بالنشر فٌها (impact factorsلمٌة و مجالت )المجالت الع -

العدد الذي نشر  عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت
 فٌه

 السنة

مجلة العلوم  1
 الزراعٌة العراقٌة

 2000 4/2000العدد/ مقارنة ترب بنٌة وكستنائٌة من شمال العراق العراق

( فً الترب البنٌة  Bمقارنة صفات األفق)   =   =   = 2

 والكستنائٌة العراقٌة

 2002 2002/ 3/العدد 
 
 

مجلة دٌالى  3
 للبحوث  التطبٌقٌة

و  Aspergillus تقٌٌم تؤثٌر إضافة الفطرٌن 

Pencillium  الفطر  وتداخلهامعTrichoderma  

 فً بعض معاٌٌرنمو نبات الباذنجان

 2005 2005/ 2/العدد 

مجلة دٌالى  4
للبحوث العلمٌة 

 والتربوٌة

 2006 24/2006العدد/ الرسوبً العراقً دراسة بٌئٌة لبعض مناطق لسهل 

دراسة بٌئٌة للغطاء النباتً على إمتداد طرٌق بعقوبة   مجلة الفتح 5
 خان بنً سعد / محافظة دٌالى –

 2007  22/2007العدد/

مجلة دٌالى  6
للبحوث العلمٌة 

 والتربوٌة

تؤثٌر إضافة زٌت السٌارات المستعمل فً بعض  
       وحاصلهاصفات التربة ونمو الحنطة 

Triticum  stivum L. 

 2002  22/2002العدد/
 
 
 
 

 
7 

مجلة جامعة 
تكرٌت للعلوم 

 الزراعٌة

و   P.oxalicum  تؤثٌر التلقٌح بفطرٌات 

T.harzianum وA.niger  وتداخلها مع التلقٌح

فً نمو نبات الباذنجان  Glomusبفطر الماٌكوراٌزا

 وحاصله

/ العدد/األول
2002 

2002 

مجلة دٌالى  2
للبحوث العلمٌة 

 والتربوٌة

ملحق خاص/  البٌئة العراقٌة الى أٌن ؟ 
الجامعة فً األلفٌة 

الثالثة  
12/4/2005 

2005 

مجلة دٌالى للعلوم  2
 الزراعٌة

أثر إتجاه الخطوط وتوزٌع النباتات فً صفات نمو  
 ( .Zea mays Lالذرة الصفراء )

 2002األول/ 
 المجلد األول

2002 

مجلة دٌالى  10
للبحوث العلمٌة 

 والتربوٌة

 .Triticum aestivum Lمعاملة حبوب الحنطة  

 بؤمالح الكالسٌوم وأثرها فً تحمل النبات للملوحة

العدد 
(42)/2010 

 411-322ص/

2010 
 
 
 
 

مجلة دٌالى للعلوم  11
 الزراعٌة

تؤثٌر إستخدام المستخلصات المائٌة لبعض بذور  
فً إنبات ونمو  NAAالنباتات الطبٌة ومنظم النمو 

 .Solanum melongena Lشتالت الباذنجان 

 2/العدد/1المجلد/
 167 -156ص/

 

2002 

12 
 يجهخ ثغذاد نهعهٌو

دراسة مسببات مرض اإلسهال ومقارنتها بٌن  
 منطقتٌن بٌئٌتٌن مختلفتٌن

 1دد/ الع/2المجلد/
/2011 

2011 
 



 

مجلة دٌالى للعلوم  13
 الزراعٌة

تؤتٌر المستخلصات المائٌة والكحولٌة لنبات   
    الٌوكالبتوس فً إنبات ونمووحاصل نبات الحنطة  

  Triticum aestivum L.1-صنف تموز 

  8انعذد/  4انًجهذ/

 0288نسنخ/

2011 

14 
يجهخ دٌبنى نهعهٌو 

 انظرفخ
 

 
انتأثٍر انتضبدي نجعض نجبتبد األدغبل فً نًٌ 

 .Vigna ungirculat L ًنٌعٍخ نجبد انهٌثٍب 
انًؤتًر انعهًً 

نكهٍخ انثبنً 

(  02-85 وانعهٌ

 7انًجهذ/ نٍسبٌ

    3انعذد/

 13-/65ص

 
2011 
 

 
 
 

 

مجلة دٌالى للعلوم  15
 الزراعٌة

تقوٌم كفاءة فطري المقاومة اإلحٌائٌة  
Trichoderma harzinum وTrichoderma 

viride  فً حماٌة بذور وبادرات الحبة السوداء

Nigella sativa L.  وبادراتها من اإلصابة بفطرٌات

 Fusarium lateritiumالحقل الممرضة 

وتؤثٌرها  Rhizoctonia spو Fusarium soloniو

 على بعض صفات النمو

(             4المجلد )
( كانون 2العدد )

    األول لسنة
2012 

 115 -105ص/

 
2012 

مجلة دٌالى للعلوم  16
 الصرفة

العذبة والمالحة فً تؤثٌر مغنطة البذور ومٌاه الري  
 .Zea mays Lبعض صفات نمو نبات الذرة الصفراء 

  4/العدد/2المجلد/
 57 - 45ص/

2012 

مجلة دٌالى للعلوم  17
 الصرفة

تؤثٌر مغنطة البذور ومٌاه الري على تحمل نبات الذرة  
 للجفاف .Zea mays L الصفراء 

  
2012 

مجلة دٌالى للعلوم  12
 الزراعٌة

الفاعلٌة التثبٌطٌة للمستخلصات النباتٌة الخام لنباتً  
 Piperitaو النعناع  Thymus vulgarisالزعتر 

menthe ضد الفطر  Candida albicans 

 1/العدد/4المجلد/
 137 -122ص/ 

 

 
2012 

  
 

مجلة دٌالى للعلوم 
 الزراعٌة

تؤثٌر المستخلصات النباتٌة الخام لنباتات القرفة  
والقرنفل  والزعتر على نمو عزلة الفطر 

Aspergillus flavus المنتجة لألفالتوكسٌنB1  

 2/العدد/5المجلد/
 602 -523ص/

 

 
2013 

مجلة دٌالى للعلوم  20
 الصرفة

الكشف عن الفطرٌات المرافقة لبذور الحبة السوداء  
Nigella sativa L. وتقوٌم تؤثٌرها على اإلنبات 

/العدد/10المجلد/
 12-1/ ص 1

 
2013 

مجلة دٌالى للعلوم  21
 الصرفة

دراسة التلوث البٌئً بالرصاص فً مدٌنة بعقوبة  
 وضواحٌها

/العدد 10المجلد/
 62-52ص//4/

2014 

دٌالى للعلوم مجلة  22
 الزراعٌة

لمراتب   Palynological  دراسة حبوب اللقاح 

 فً العراق     Zygophyllaceaeأجناس العائلة

 2/العدد/6المجلد/
 124 -123ص/

2014 

مجلة دٌالى للعلوم  23
 الصرفة

   Candida Sppتشخٌص بعض أنواع الخمٌرة 

 المعزولة من المرضى المصابٌن بداء المبٌضات فً
 محافظة دٌالى/ العراق

/العدد/11المجلد/
 22 -22/ص/  1
 

2015 

مجلة دٌالى للعلوم  24
 الصرفة

أثر التغذٌة الورقٌة بالبوتاسٌوم والحدٌد المخلبً فً  
 .Zea mays Lللذرة الصفراء  صفات النمو الخضري

 تحت نظام الري بالتنقٌط
 

/العدد/11المجلد/
2 

2015 



مجلة دٌالى للعلوم  25
 الزراعٌة

تؤثٌر الرش بالبرولٌن واألرجنٌن فً الوزن الرطب  
والجذري وحاصل نبات والجاف للمجموع الخضري 

 الباذنجان فً الزراعة المحمٌة

 2016 1/العدد/2المجلد/

مجلة دٌالى للعلوم  26
 الزراعٌة

تؤثٌر الكثافة النباتٌة ومستوٌات التسمٌد على الحاصل  
 ومكوناته لبعض أصناف زهرة الشمس 

Helianthus annuus L.  

  

دٌالى للعلوم  مجلة 27
  الصرفة

إستخدام تقنٌة التضاعف العشوائً المتعدداألشكال  
لسلسلة الدنا فً تشخٌص بعض األصناف العراقٌة 

   .Phoenix dactylifera Lمن نخٌل التمر

  

22   An ecological assessment for Tigris River 
within Baghdad ,Iraq.               

المإتمرالعلمً 
الخامس للعلوم 

 البٌئٌة

2013 

22 International 
J. of Recent 
Scientific  
Research 

 Effect of Magnetic treatment of seeds 
and irrigation water at different    
intensities in the growth and                      
       production of Maize                              
                                   

Vol.5,Issue. 
10 1923-1925 

2014 

30 International 
J. of Current 
Research  

 Effect of Inoculation with Bio-fertilizers 
Trichoderma harzianum and Glomus 
mosseae and the addition of Humic acid 
in flowering of Tomato plant 

Vol.6,Issue.12
.  
10827-10830 

2014 

31 J.of Biology, 
Agriculture 
and 
Healthcare 

 The effect of Thyme and Peppermint 
extracts on some species of Candida 
yeast 

Vol.4, No.11 
38- 48 

2014 

32 J.of Natural 
Science 
Research 

 Using of plant extracts for Cinnaamon, 
Syzygium and Thyme to degradation of 
Aflatoxin B1.  

Vol.4,No.17. 
1 – 7 . 

2014 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

  



 ابداعات او نشاطات حصل فٌها على )جوائز/ شهادات تقدٌرٌة/كتب شكر( -

رقم  ت
 الكتاب

 ما حصل علٌه
)جائزة/شهادة 

  كر(ش كتابة/ٌتقدٌر

 السنة عنوان النشاط او االبداع الجهة المانحة

 13/11/2003 إنجاح اإلمتحانات النهائٌة جامعة دٌالى رئٌس شكركتاب  2132 1

 20/11/2003 =        =          = كلٌة التربٌةعمٌد  قدم شهر 722 2

 15/12/2004 إنتخابات اتحاد الطلبة كلٌة التربٌةعمٌد  كتاب شكر 220 3

جهازاإلشراف  كتاب شكر 3204 4
 والتقوٌم العلمً

العقبات إستمرار الدراسة رغم 
األمنٌة للعام الدراسً 

2007/2002 

4/11/2002 

االسهام فً المإتمر العلمً  كلٌة الزراعةعمٌد  كتاب شكر 213 5
 األول للبحوث الزراعٌة

1/3/2002 

المعرض العلمً لقسم علوم  جامعة دٌالى رئٌس كتاب شكر 2527 6
 الحٌاة

7/3/2002 

 16/3/2002 =       =      = =      كلٌة التربٌة الرازي قدم شهر 553 7

 21/4/2002 ابراز الوجه العلمً للكلٌة جامعة دٌالى رئٌس تثمٌن جهود 4473 2

كلٌة التربٌة عمٌد  كتاب شكر 272 2
 الرازي

الحصول على اللقب العلمً 
 )أستاذ مساعد (

6/5/2002 

كلٌة التربٌة عمٌد  كتاب شكر 222 10
 الرازي

االسهام فً المعرض العلمً 
 لقسم علوم الحٌاة

6/5/2002 

 27/7/2002 االسهام فً اللجنة اإلمتحانٌة جامعة دٌالى رئٌس كتاب شكر 2452 11

 2/2/2002 اللجان االمتحانٌة كلٌة التربٌة الرازي قدم شهر 1322 12

االسهام فً المعرض العلمً  جامعة دٌالى رئٌس كتاب شكر 5560 13
 لكلٌة التربٌة الرازيالثانً 

22/4/2010 

كلٌة التربٌة عمٌد قدم شهر 274 14
 الرازي

تفال بٌوم المساهمة الفاعلة لالح
 الجامعة

27/4/2010 

 27/6/2010 االسهام بالندوة العلمٌة جامعة دٌالى رئٌس كتاب شكر 2150 15
 

كلٌة التربٌة عمٌد قدم شهر 1411 16
 الرازي

ندوة االعجاز العلمً فً القرآن 
 الكرٌم

22/6/2010 
 

 30/11/2010 اللجان االمتحانٌة جامعة دٌالى رئٌس كتاب شكر 17466 17

 5/12/2010 اللجان االمتحانٌة كلٌة التربٌة الرازي قدم شهر 2470 12

 الجهود العلمٌة للهٌئة كلٌة الزراعةعمٌد  كتاب شكر 656 12
االستشارٌة لمجلة دٌالى للعلوم 

 الزراعٌة

14/4/2011 

االعداد والتحضٌر للمعرض  جامعة دٌالى رئٌس كتاب شكر 6214 20
 العلمً الثالث للكلٌة

12/5/2011 

 22/5/2011 =        =          = كلٌة التربٌة الرازي قدم شهر 255 21

كلٌة التربٌة عمٌد  كتاب شكر 354 22
 للعلوم الصرفة

االعداد والمشاركة فً الندوة 
العلمٌة تفاعل البٌئة واالنسان 

 21فً القرن 

6/3/2012 



 

كلٌة التربٌة عمٌد  كتاب شكر 725 23
 للعلوم الصرفة

االعداد ةالتحضٌر للمعرض 
العلمً الثالث عن االحتباس 

 الحراري فً القسم

7/5/2012 

كلٌة التربٌة عمٌد  كتاب شكر 1262 24
 للعلوم الصرفة

الجهود المبذولة فً اداء 
الواجبات خالل العام الدراسً 

2011- 2012 

22/6/2012 

كلٌة التربٌة عمٌد  كتاب شكر 2072 25
 للعلوم الصرفة

الجهود المبذولة فً انجاز 
 االعمال الموكلة

1/10/2012 

الجهود المتمٌزة فً التحضٌر  جامعة دٌالى رئٌس كتاب شكر 16207 26
للمعرض االول النواع التمور 

 العراقٌة فً محافظة دٌالى

6/11/2012 

والمبذولة فً الجهود المتمٌزة  جامعة دٌالى رئٌس كتاب شكر 6053 27
اللجان االمتحانٌة للعام الدراسً 

2011- 2012 

22/4/2012 

كلٌة التربٌة عمٌد  كتاب شكر 1361 22
 للعلوم الصرفة

الجهود المبذولة والتمٌٌز فً 
اداء االعمال للعام الدراسً 

2012- 2013 

13/5/2013 

التربٌة كلٌة عمٌد كتاب شكر 3162 22
 للعلوم الصرفة

الجهود المبذولة فً االشراف 
 الثانًعلى معرض التمور

7/11/2013 

م و    30
14 /34 

 وزٌرالتعلٌم العالً كتاب شكر
 والبحث العلمً

المنجز العلمً الذي حققته 
 الجامعة

14/1/2014 

كلٌة التربٌة عمٌد  كتاب شكر 1344 31
 للعلوم الصرفة

المعرض الجهود المبذولة فً 
 العلمً الرابع للكلٌة

21/4/2014 

كلٌة التربٌة عمٌد  كتاب شكر 1742 32
 للعلوم الصرفة

الجهود المبذولة فً انجاز 
 االعمال الموكلة 

2/6/2014 

الجهود المبذولة فً انشاء  جامعة دٌالىرئٌس  كتاب شكر 10423 33
 البٌت النباتـً

7/2/2014 

التربٌة عمٌد كلٌة  قدم شهر 2137 34
 للعلوم الصرفة

الجهود المبذولة فً انشاء 
 البٌت النباتـً 

17/2/2014 

الجهود المبذولة فً اللجان  رئٌس جامعة دٌالى  كتاب شكر 11652 35
 2014-2013األمتحانٌة للعام 

3/2/2014 

عمٌد كلٌة التربٌة  كتاب شكر 370 36
 للعلوم الصرفة

نشر بحوث علمٌة فً مجالت 
 عالمٌة 

1/2/2015   

الجهود المبذولة فً المإتمر  رئٌس جامعة دٌالى كتاب شكر  5664 37
 التقوٌمً لمجلس التخطٌط 

13/4/2015 

عمٌد كلٌة التربٌة  كتاب شكر  1310 32
 للعلوم الصرفة

التبرع بمستحقات محاضرات 
 الدراسة الصباحٌة 

30/4/2015 

      

      

      
  


