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 الجامعات والمعاهد التي درس فيها: -

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

    

 

 المواضيع التي قام بتطويرها او ساهم بتطويرها: -

 السنة الدراسية المادة القسم الكليه الجامعة  ت

      

 

 



 االشراف على رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراه: -

عنوان الرسالة  القسم الكلية الجامعة  ت
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 السنة الدراسية

      

 

 المؤتمرات او الندوات العلمية التي شارك فيها: -

 السنة نوع المشاركة مكان االنعقاد  العنوان  ت
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smart farming system for early 
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technology 
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system for early plant disease 
detection and diagnosis 
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 المكلف بها
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انجاز صندوق التعليم  11
 العالي

 2012 جامعة ديالى /كلية التربية للعلوم الصرفه شكر وتقدير
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 2015 جامعة ديالى /كلية التربية للعلوم الصرفه شكر وتقدير انجاز االعمال المكلف بها 15

 2015 جامعة ديالى /كلية التربية للعلوم الصرفه شكر وتقدير انجاز االعمال المكلف بها 16

الجهود المبذولة في امانة  17
 مجلس الكلية

 2016 جامعة ديالى /كلية التربية للعلوم الصرفه شكر وتقدير

 2016 جامعة ديالى /كلية التربية للعلوم الصرفه شكر وتقدير انجاز االعمال المكلف بها 18

 2016 جامعة ديالى /كلية التربية للعلوم الصرفه شكر وتقدير انجاز االعمال المكلف بها 19

 2016 جامعة ديالى /كلية التربية للعلوم الصرفه شكر وتقدير انجاز االعمال المكلف بها 20

 2017 جامعة ديالى /كلية التربية للعلوم الصرفه شكر وتقدير فهرسة وارشفة االضابير 21

 2017 جامعة ديالى /كلية التربية للعلوم الصرفه شكر وتقدير انجاز االعمال المكلف بها 22

 2018 جامعة ديالى /كلية التربية للعلوم الصرفه وتقديرشكر  انجاز االعمال المكلف بها 23

 2021 جامعة ديالى /كلية التربية للعلوم الصرفه شكر وتقدير انجاز االعمال المكلف بها 24

تثمين لالداء االكاديمي  25
 والمهني

 2021 السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي شكر وتقدير

تثمين لالداء االكاديمي  26
 والمهني

 2021 السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي شكر وتقدير



تثمين لالداء االكاديمي  27
 والمهني

 2021 السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي شكر وتقدير
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