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 انخذسج انٕظٍفً .

 

 انخذسٌس انجايعً .

 انى -يٍ انفترة   انجبيعت )انًعهذ / انكهيت(  انجهت ث

 1991 - 1995 انجبيعت انًضتُصريت  كهيت انتربيتم1

 1991-1991 جبيعت صبهب كهيت انًعهًيٍ 0

 2001 - 1991 ذادجبيعت بغ كهيت انتربيت ابٍ رشذم3

 2005 - 2001 انجبم انغربي كهيت انًعهًيٍ 1

 2006 - 2005 يزدة انًركز انعبني نهًهٍ انشبيهتم5

 2001 - 2006 جبيعت عًر انًختبر كهيت اآلداة وانعهىوم6

 2009 - 2001 جبيعت بغذاد كهيت انتربيت ابٍ رشذم7

 

 

 انى -انفترة يٍ  انجهت انىظيفت ث

 1991 - 1991 جبيعت صبهب  –كهيت انًعهًيٍ  رئيش قضى انجغرافيت  1

 2005 - 2001 جبيعت انجبم انغربي –كهيت انًعهًيٍ  يعبوٌ عًيذ 2

 انكىرس االول  يزدة -انًركز انعبني نهًهٍ انشبيهت  رئيش قضى انبيئت وانًىارد انًبئيت 3

2006 

 

 

 

 انكىرس انثبَي يزدة -انًركز انعبني نهًهٍ انشبيهت  رئيش قضى انعهىو انهُذصيت و 

2006 

 2010 - 2009 جبيعت بغذاد –كهيت انتربيت ابٍ رشذ  ترئيش قضى انجغرافي 4
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 .واملىطورةًـشراملـشورةًأوًاملؼلوؾةًؾؾًاملؤؾػةًاؾعؾؿقةًاؾؽمبً

 دـةًاؾـشر أدمًاؾؽماب ت

 0226 ادادواتماجلغراصوةماظطؾوعوة 9

 0226 ررقماظؾقثماظعلمي 0

 0227 اجلزءماالولم–حبوثميفماجلغراصوةماظطؾوعوةم 3

 0229 ادادواتمسلممذكلماالرضماجلووعورصوظوجي 1

 0291م-اظطؾعةماظـاغوةمم–قماظؾقثماظعلميمائرر 5

 0295 اظطؾعةماظـاغوةم.م–االرضماجلووعورصوظوجيمدطحملماذكاادادواتمسلمم 6

م0297ماظزالزلمامنوذجام–ترمجةماظنصوصماجلغراصوةميفماظلغةماالغكلوزؼةمم7

م0299ماجلووعورصوظوجواماظؿطؾوقوةم8

معقؾولمظلنشرماظرباطنيمامنوذجامم–اظنصوصماجلغراصوةميفماظلغةماالغكلوزؼةمترمجةمم9

مضودماالنازمادلعادنمواظصكورمامنوذجامم–االغكلوزؼةمماظنصوصماجلغراصوةميفماظلغةترمجةمم92

م0225ماظدؼوانماظشعريماالولم...مشربةموذوقمم99

م0226ماظدؼوانماظشعريماظـاغيم...مزنوؿكمويفم90

م0291ماظدؼوانماظشعريماظـاظث....مآػاتميفمربوعماظعمر.م93

مخمطوطماظدؼوانماظشعريماظرابعم....معوموتماظؾكت.م91

مضودماالنازمةماظرتبةموتطؾوقاتهاماظعملوةمجغراصوم95

مخمطوطماظدؼوانماظشعريماخلاعسم.....مصرخةمورنم96

ممم

م
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 البحوث المنشورة والمقبولة للنشر .
التأثيرات البيئية الختالف نسبة غاز األوزون  في  طبقة التروبوسفير ، مجلة الجمعية الجغرافية العراقية  – 1

 .  1998( ،  38، العدد ) 
التأثيرات البيئيةة لماةا أ أنةمةة الةرل والبةزأ فةي العةراة ، مجلةة األسةتاذ ،  ليةة التربيةة ،األولة    ) ابةن  – 2

 . 1999( ، أيار ،  14راد ( ، العدد ) 
اثر زراعةة مصوةوأ الةرز فةي خوةائر التربةة فةي المنطقةة الوسةط  ) السة أ الرسةوبي فةي العةراة ( ،  – 3

 . 1999( ،آب ،  41لعراقية ، العدد ) مجلة الجمعية الجغرافية ا
اللج، صسب قابليت ا اإلنتاجية ، مجلة الجمعية الجغرافية العراقية ، العدد  1/ 1تونيف أراضي مقاطعة  – 4
 . 1999( ،  انون األوأ ،  42) 
ابةن راةد اللج ،في قضاء المدائن ، مجلة األستاذ ،  لية التربية االول  )  1/ 1تونيف التربة لمقاطعة  – 5

 . 2222،  1(، ج  21( ،العدد ) 
األسةباب المغيةرة لسةمب طبقةة األوزون عنةد قطبةةي األرة ، مجلةة الجمعيةة الجغرافيةة العراقيةة ، العةةدد )  – 6
45  ، )2222 . 
التأثيرات البيئية للعمليةات الريصيةة فةي ناصيةة صمةرين وسةط العةراة ، مةؤتمر التوةصر فةي الةوطن العربةي  – 7

 .1999/ 12/ 28- 25ردنية ال اامية ،جامعة مؤت،، للفترة من ،الممل ة األ
 ةاثر عناور المناخ فةي تبةاين  ميةات الفتةات الوةخرل المنقةوأ وسةط العةراة ، مجلةة الجمعيةة الجغرافية – 8

 . 2222( ،  46العراقية ،العدد ) 
ي ، مةن بصةوث المةؤتمر الةدولي التغير ألمناخي فةي العةالو وتأثيراتة، البيئيةة ،السةاصأ الليبةي أنمةوذج تطبيقة –9

   2223 - 12 – 15للطاقة والبيئة ، الذل عقد في رصاب جامعة سب ا ،  لية ال ندسة ، براب الااط ء ،
معةةدالت درجةةات الصةةرارة فةةي إقلةةيو السةةاصأ الليبةةي ومةةدا تأثر ةةا بةةةا رة النينةةو المناخيةةة ، مةةن بصةةوث  – 12

( فةةي رصةةاب جامعةةة  2225– 5 – 3يعيةةة ،الةةذل عقةةد للفتةةرة مةةن)المةةؤتمر العلمةةي الثالةةث للبيئةةة والمةةوارد الطب
 تعز . في الجم ورية اليمنية . 

مؤارات التغير المناخي في إقليو الساصأ الليبي ، من بصوث الوراة اإلقليمية صوأ التوصر ،  رسي  – 11
 (. 2225 –صزيران  – 21 – 22اليونس و ، جامعة اليرموب ، اربد ، للفترة من ) 

تقدير مؤارات الراصة الفسيولوجية لإلنسان لألغةراة السةياصية فةي مةدينتي لبةدة ووةبراتة االثةاريتين ،  – 12
مةةن بصةةوث الملتقةة  العاةةرين للجمعيةةة العالميةةة لعلمةةاء المنةةاخ الةةذل انعقةةد فةةي رصةةاب مدينةةة قرطةةاج فةةي تةةونس 

 . 2227سبتمبر  – 8 – 3للفترة من 
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لإلنسان في مدينة مزدة ) دراسةة فةي المنةاخ التطبيقةي ( مةن بصةوث تقدير مؤارات الراصة الفسيولوجية  - 13
 – 14الةيمن ، للفتةرة مةن  –فةي رصةاب جامعةة تعةز  ئة والموارد الطبيعية الةذل انعقةدالمؤتمر الدولي الرابع للبي

 . 2227مايس  16
مةةن بصةةوث  االسةةاليب المسةةتخدمة لصوةةاد ميةةا  االمطةةار فةةي ليبيةةا )انمةةوذج لمواج ةةة ةةةا رة الجفةةاف( – 14

المةةؤتمر الةةدولي للتوةةصر وماةة لة الميةةا  انع اسةةات ما البيئيةةة وسةةبأ معالجت مةةا والةةذل انعقةةد فةةي رصةةاب  ليةةة 
 . 2229/ تارين االوأ /  23/ 22التربية ابن راد / جامعة بغداد ، للفترة من 

، مةن  عبنجتهكبتقذير يعذالث انتعريت انريحيت في تربت يشروع جُىة براك /أشككذة انزراعكي وصكبم ي – 15
 . 2229بصوث المؤتمر العالمي للتنوع البايولوجي الذل انعقد في رصاب جامعة سب ا في تارين الثاني / 

مؤارات التغير المناخي لمناخ مدينة بغداد ، من بصوث المؤتمر الدولي االوأ للتوصر وما لة الميا   – 16
اب  لية التربيةة ابةن راةد / جامعةة بغةداد ، للفتةرة مةن انع اسات ما البيئية وسبأ معالجت ما والذل انعقد في رص

 . 2229/ تارين االوأ /  23/ 22
، من التوزيع الم اني للنااط الزلزالي في ليبيا وعالقت، بالتنمية المستدامة في المناطة الصضرية  - 17

 . 2212، نيسان  بصوث المؤتمر الثاني عار للجمعية الجغرافية الليبية الذل عقد في رصاب جامعة الفاتح
18 - Simplify the equation proposed by schumm 1956  to calculate the elongation of the 

river basin. 2013. 

ع كهٍاث باب انًعظى سعذ عجٍم يباسك ، جٕاٌ سًٍٍ انجاف، حقٍُت حصاد انًٍاِ االيطاس فً يذٌُت بغذاد ) يجً  - 66

ٕي انثانذ انزي عقذ ححج شعاس ) انًٕاسد انًائٍت فً انعشاق ٔانخًٍُت انًسخذايت( انزي إًَرجا( يٍ بحٕد انًؤحًش انسُ

 . 5162قسى انجغشافٍت فً كهٍت انخشبٍت ابٍ سشذ نهعهٕو  االَساٍَت بانخعأٌ يع انعخبت انعباسٍت ، ٍَساٌ ، اقايّ 

ذٌُت اسبٍم ) يجًع كهٍاث جايعت صالح انذٌٍ سعذ عجٍم يباسك ، جٕاٌ سًٍٍ انجاف ، حقٍُت حصاد يٍاِ االيطاس فً ي – 51

 . 5162ٍَساٌ ، اسبٍم ،  01 – 52بحذ يقبٕل فً انًؤحًش انجغشافً االٔل انزي سٍعقذ فً اسبٍم نهفخشة يٍ  إًَرجا(

 

21- Hussain zaydan ali. Saad ajeel Mubarak.saad h.farraji.interpolation techniques to 

produce Digital climatic Maps in Geographic information system.  

 5161َشش فً يجهت داس انسالو ،
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 انخً شاسك فٍٓا.انعهًٍت ٔانُذٔاث انًؤحًشاث 

ـوعًًؿؽانًأـعؼادفاًاؾيـــةًًاؾعـوانًًت

ًاملشارؽةً

)ًحبثً/ً

بودرتً

ًحضور(

محبثمبغدادم9995مادلؤمترماخلاعسمظلفمعوةماجلغراصوةماظعراضوةم1

محضورمبغدادم9995ماجلاععةمادللؿنصرؼةم–ؤمترمطلوةماظرتبوةمع 0

محضورمبغدادم9996ماجلاععةمادللؿنصرؼةم–عؤمترمطلوةماظرتبوةم 3

محضورمبغدادم9997ماجلاععةمادللؿنصرؼةم–عؤمترمطلوةماظرتبوةم 1

محضورمبغدادم9997معؤمترماهادماجلغراصونيماظعربم5

محبثماالردنم9999معؤمترماهادماجلغراصونيماظعربم6

محبثماظنففم0229معؤمترماهادماجلغراصونيماظعربم7

محضورمظوؾوام0229مالملتق  السنول ألعضاء  يئة التدريس في جامعة غريان ،م8

محبثمظوؾوامم0220مالملتق  السنول ألعضاء  يئة التدريس في جامعة غريان ،م9

محبثمظوؾوام0220م. 2222 مزد  ، ملتق  الصوار األوأ صوأ إم انية االستثمار في اعبيةم92

محبثمظوؾوام0223 مزدة اخي صقيقة او خياأ (الصلقة النقااية التي اقيمت تصت عنوان ) التغير المن 99

محبثمظوؾوام0223 المؤتمر الدولي للطاقة والبيئة الذل عقد في مدينة براب الااط ء 90

محبثمظوؾوام0225 في جامعة الجبأ الغربي سالملتق  األوأ ألعضاء  يئة التدري 93

محبثماظومنم0225 اليمن –تعز  –المؤتمر الثالث للبيئة والموارد الطبيعية  91

محبثماالردنم0226 اليونس و ، جامعة اليرموب الوراة اإلقليمية للتوصر ،  رسيم95

محبثمتوغسم0227 الملتق  العارين للجمعية العالمية لعلماء المناخم96

محبثماالردنم0227 الملتق  االقتوادل االوأ ، الزر ة ، االردنم97

محضورمظوؾوام0227 الملتق  الجغرافي الصادل عار للجمعية الجغرافية الليبية ، البيضاء ، ليبيام98

محبثماظعراقم0229 الصلقة النقااية صوأ التغير المناخي وتاثيرت، البيئيةم99

محبـانماظعراقم0229 معالجت ماا لة الميا  انع اسات ما البيئية وسبأ المؤتمر الدولي االوأ للتوصر ومم02

محبثمظوؾوام0229 المؤتمر العالمي للتنوع البايولوجيم09

محبثمظوؾوام0292 الموتمر الثاني عار للجمعية الجغرافية الليبيةم00

محبثماالردنم0292 المؤتمر العالمي للتعليوم03

محضورماظعؿؾةماظكازموةم0291 تدامة في العراة بين الواقع والطموحمؤتمر البيئة والتنمية المسم24

محضورمجاععةمبغدادم0291 مؤتمر  لية التربيةم25

محضورمطلوةماظرتبوةم0295 المؤتمر العلمي الثاني ل لية التربية ابن راد  26

محبثمطربالءم0295 المؤتمر العلمي السنول الثالث برعاية العتبة العباسية 27
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مرئوسمادلؤمترمبغدادم0296 مؤتمر الدولي االوأ لمنتدا السالو الدولي للثقافة والعلووال 08

مرئوسمادلؤمترمبغدادم0296 المؤتمر الدولي الثاني لمنتدا السالو الدولي للثقافة والعلوو 09

محضورمبغدادم0296 المؤتمر الوطني االوأ لضمان جودة التعليو العالي في العراة 32

محضورمطربالءم0296 الصسيني الرابع المؤتمر  39

محضورماالعاراتم0296 المؤتمر الخامس للمجلس الدولي للغة العربية  30

ممم  

ممم  

ممم  

ممم  

 

 انًقشساث انذساسٍت انخى قًج بخذسٌسٓا.

ًةـــــاؾيـًًادةـــــاملًمـــاؾؼيًت

م9996-م9995 ادلناخماجلغراصوةضلممم9

م9997م-م9996 وةماظزراسوةاجلغراصماجلغراصوةضلممم0

م9998م-م9997 ادلناخم-اجلووعورصوظوجوامماجلغراصوةضلمممم3

م0229م-م9998 ادلناخم-اجلووعورصوظوجوامماجلغراصوةضلممم1

م0225م-0229 ادلناخمم–اجلووعورصوظوجوامماجلغراصوةضلممم5

ماظكورسماالولم0226 ػودروظوجيم-اظرتبةممضلمماظؾوؽةموادلواردمادلائوةم6

ماظكورسماظـاغيم-0226 ػودروظوجيم-جووظوجيممضلمماظعلومماهلنددوةم7

م0228م-م0227 عناخمتطؾوقيم–جومورصوظوجيمتطؾوقيممضلمماجلغراصوةم8

جووعورصوظوجيمتطؾوقيمظلدراداتممم–جووعورصوظوجيممضلمماجلغراصوةم9

 عشكالتماظرتبةمظطلؾةماظدطؿوراهم-اظعلوا

م

م0292م-م0228



 

 

 

 

 

 

 

 

1 

م0291مرلؾةمادلاجلؿريمحواضماالغهرجووعورصوظوجوةمام92

موحلدماالنم0295عنممعرحلةماظدطؿوراهمعشكالتمجومورصوظوجوةم99

م0297م-م0296معرحلةمادلاجلؿريمعنهجماظؾقثماظعلميم90

 

 

ً.االخرىًاألـشطةًاؾعؾؿقةً

ً.2011ً–2010ًرئقسًاؾؾهـةًاؾعؾؿيًيفًؼيمًاجلغراػقةًؾعامًً–1ً

ً.2011ً–2010ًيفًؼيمًاجلغراػقةًؾعامًرئقسًجلـةًاؾدراداتًاؾعؾقاًً–2ً

ً.2011ً-2010رئقسًاؾؾهـةًاالؿمواـقةًيفًؼيمًاجلغراػقةًؾعامًً–3ً

ًرئقسًجلـةًادماللًرداؾةًاملاجيمريًؾؾطاؾلةً)ذقؿاءًؿفديًذرقف(ً.ً–4ً

ًرئقسًجلـةًادماللًارروحةًاؾدؽموراهًؾؾطاؾلةً)ًبيؿةًعؾيًعلدًاحليني(.ً–5ً

ًحةًدؽموراهًاؾطاؾلةً)ًاذواقًعلدًاؾؽرقمًحامت(.عضوًجلـةًادماللًالرروً–6ً

ًعضوًجلـةًادماللًالرروحةًدؽموراهًؾؾطاؾلةً)ًفاجرًعؾي(.ً–7ً

م.0291سضومجلنةمادؿاللم)مدالممػاتفم(مً-8ً

ً.0291رئوسمجلنةمادؿاللم)مسؾدماظلالمماحلدؼـي(مً-9ً



 

 

 

 

 

 

 

 

9 

ًردائلًاملاجيمريًاؾيتًمتًؿـاؼشمفا:

م.0229معناضشةمرداظةمعاجلؿري)مدودن(ً-1ً

م.0292عناضشةمرداظةمعاجلؿريم)ؼوغس(ًً-2ً

م.0299عناضشةمرداظةمعاجلؿريم)بلمة(مم-3ً

م.0299عناضشةمرداظةمعاجلؿريم)مغغم(مً-4ً

م.0290عناضشةمرداظةمعاجلؿريم)مشزوان(مم-5ً

م.0293عناضشةمرداظةمعاجلؿريم)مدناء(مم-6ً

م.0291عناضشةمرداظةمعاجلؿريم)مسليمحاطم(مرئقسًجلـةًً–7ً

م.0291عناضشةمرداظةمعاجلؿريم)سمرممحدان(ً-8ً

ماجلاععةمادللؿنصرؼة.م–عناضشةمرداظةمعاجلؿريمً-9ً

مجاععةماظكوصة.م–عناضشةمرداظةمعاجلؿريمً-10ً

ً.2016عضوًجلـةًؿـاؼشةًراؾلةًاملاجيمريًذفدًعؾيًجعػرًاجلاؿعةًامليمـصرقةًً–11ً

ً.2016/ًجاؿعةًدقاىل.ًعضوًجلـةًؿـاؼشةًراؾلةًاملاجيمريًعوارفًحتينيًامحدً–12ً

ً.2016رئقسًجلـةًؿـاؼشةًراؾلةًاملاجيمريًفـدًصلاحًعلدًاجللارً/ًؽؾقةًاؾرتبقةًجاؿعةًبغدادًً–13ً

عضوًجلـةًؿـاؼشةًراؾبًاملاجيمريًحقدرًفاتفًامحدًاجللوريًؽؾقةًاؾرتبقةًابنًرذدًجاؿعةًبغدادًً–14ً

2016.ً

ً
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ًارارقحًاؾدؽموراهًاؾيتًمتًؿـاؼشمفا:

م.0299رداظةمدطؿوراهم)معاظك(ممعناضشةً-1ً

م.0290عناضشةمارروحةمدطؿوراهم)مامساسولم(مً-2ً

م.0293عناضشةمارروحةمدطؿوراهم)دقاب(مً-3ً

ً.2016عضوًجلـةًؿـاؼشةًراؾلةًاؾدؽموراهً)اذواقًعلدًاؾؽرقمًحامت(.ًً–4ً

ً.2016عضوًجلـةًؿـاؼشةًراؾلةًاؾدؽموراهً)ًبيؿةًعؾيًعلدًاحليني(ًً–5ً

ًمريًاؾيتًمتًاالذرافًعؾقفا:ردائلًاملاجي

ًاالذرافًعؾىًراؾبًاملاجيمريً)ًقودف(ً.ً–1ً

ًاالذرافًعؾىًراؾلةًاملاجيمريً)ًاقاتًاملاؾؽي(.ً–2ً

ًاالذرافًعؾىًراؾبًاملاجيمريًعلاسً.ً–3ً

ًاالذرافًعؾىًراؾبًاملاجيمريًحمؿدًفشام.ً-4ً

ًارارقحًاؾدؽموراهًاؾيتًمتًاالذرافًعؾقفا:

ً.2015بًاؾدؽموراهً)ًؿاجدًمحقد(ًاالذرافًعؾىًراؾً–1ً

ً.2015االذرافًعؾىًراؾلةًاؾدؽموراهً)ًدفادًحينيًغشقم(ًً–2ً

ً.2016االذرافًعؾىًراؾبًاؾدؽموراهً)ًػاحلًمشىيًـصقف(ًً–3ً

ً

ً

ً
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ًاؾـشاراتًاؾعؾؿقةًخارجًاجلاؿعةً:

مجاععةماالغؾار.م–تقوؼممسلميمً-1ً

ماجلاععةمادللؿنصرؼة.م–تقوؼممرداظةمعاجلؿريمً-2ً

مجاععةمدؼاىل.م–تقوؼممرداظةمعاجلؿريمً-3ً

ًتؼققمًترؼقةًجاؿعةًاملنـى.ً–4ً

ًتؼققمًترؼقةًجاؿعةًوادط.ً–5ً

ً.2016تؼققمًترؼقةًجاؿعةًؽرؽوكًً–6ً

ً.2016تؼوقمًحبثًؾؾـشرًيفًجمؾةًاالدماذًجاؿعةًبغدادًً–7ً

ً.2016تؼوقمًحبثًعؾؿيًؾؾـشرًيفًجمؾةًاالدماذًجاؿعةًبغدادًً–8ً

ً.2016ثًؾؾرتؼقةًاؾعؾؿقةًاجلاؿعةًاؾعراؼقةًتؼوقمًحبوً–9ً

ً

 .اهلقكاتًاؾعؾؿقةًاحملؾقةًواؾدوؾقةًعضوقةً

 عضو الجمعية الجغرافية العراقية .م-م9
 عضو اتصاد الجغرافيين العر – 2
 رئيس فرع جمعية ال فاءات العراقية في ايرلندا في العراة. – 3
 عضو نقابة المعلمين العراقيين . –4
 ا السالو الدولي للثقافة والعلوو.رئيس منتد – 5
 رئيس مؤسسة المستقبأ لال اديميين العراقيين. – 6
 رئيس تصرير مجلة دار السالو للعلوو االنسانية. – 7
 رئيس ار ة الارة االقو  للخدمات التعليمية واالبصاث. – 8

م
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 وًذفاداتًاؾمؼدقر.ًاجلوائزًؽمبًاؾشؽرً،ً

ًاجلائزةًؽمابًاؾشؽرًأوًت

ًةًاؾمؼدقرأوًذفادً

ً

ً

ًاؾيـةًاجلفةًاملاحنة

م9995مرئيس الجمعية الجغرافية العراقيةم تاب ا ر وتقدير م9

م9998معدؼرمادلعهدماظعاظيمالسدادمادلعلمنيمادة ا ر وتقديرا م0

م0229مليبيا –أمين اللجنة الاعبية لاعبية مزدة مادة ا ر وتقديرا م3

م0220مليبيا –بمؤتمر مزد   –والت وين الم ني  أمين اللجنة الاعبية للتعليومذهادةمتقدؼرم1

م0220ممن أمين اللجنة الاعبية لجامعة قار يونس ) رئيس الجامعة (مادة ا ر وتقديرا م5

م0220 نادل الوقر الدولي ل واة المراسلة والتعارفرئيس  ادة ا ر وتقديرا م6

م0223 اعبية مزدة –جمعية أودقاء وأنوار البيئة  ادة ا ر وتقديرا م7

م0225 رئيس جامعة تعز في اليمن ا ادة تقديرم8

م0227 امين رابطة االدباء وال تاب / طبرة / ليبيا ا ادة تقديرم9

م0229 جامعة بغداد –عميد  لية التربية ابن راد  ا ادة ا ر وتقديرم92

م0229 جامعة بغداد –عميد  لية التربية ابن راد   تاب ا رم99

م0292 العراة -زير التعليو العالي معالي و   تاب ا رم90

م0292 العراة -معالي وزير التعليو العالي   تاب ا رم93

م0229 رئيس جامعة بغداد  تاب ا رم91

م0292 رئيس جامعة بغداد  تاب ا رم95

م0292 جامعة ميسان –عميد  لية التربية االساسية   تاب ا رم96

م0292 جامعة بغداد –التربية ابن راد عميد  لية  درع االبداع مع ا ادة تقديرم97

م0299 جامعة بغداد –عميد  لية التربية ابن راد  ا ادة تقدير مع البتوبم98

م0293 جامعة ال وفة  –عميدة  لية التربية للبنات  وتقدير  تاب ا رم99

م0290 عميد  لية دجلة الجامعة  وتقدير  تاب ا رم02

م0291 االنسانية بية للعلوو عميد  لية التر  وتقدير تاب ا ر م09

م0291 عميد  لية التربية للعلوو االنسانية  تاب ا ر وتقديرم00

م0295 عميد  لية التربية للعلوو االنسانية ا ادة تقدير وماار ةم03

م0295 عميد  لية التربية للعلوو االنسانية  تاب ا رم01

م0296 تنورية.عميد  لية التربية / الجامعة المس ا ر وتقدير تاب م05

م0296 عميد  لية التربية للعلوو االنسانية /جامعة ديال   تاب ا ر وتقديرم06

م0297 عميد  لية التربية ابن راد للعلوو االنسانية / جامعة بغداد  تاب ا ر وتقدير م07
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م0297 عميد  لية التربية ابن راد للعلوو االنسانية/ جامعة بغداد ا ادة ا ر وتقدير م08

م  م

م  م

  
 
 
 
 
 


