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 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدير: تاسعاً  

كتاب الشكر  ت

أو الجائزة أو 

 شهادة التقدير
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 1001 عميد كلية التربية ابن رشد  شكر وتقدير 2

 1005 رئيس جامعة بغداد وتقدير  شكر 1

 1002 عميد كلية التربية ابن رشد شكر وتقدير 3
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 1021 وزير التربية شكر وتقدير 8

 1023 وزير التعليم والبحث العلمي شكر وتقدير 2
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23 

 شكر 
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دكتوراه في مجال  اطروحة( 41)رسائل ماجستير و ( 27)مناقشة اكثر من 

 . والتخصصات االخرى التخصص


