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 كتاب شكر وتقدير صادر من رئيس جامعة بغداد تثمينا للجهود العلمية المتميزة من
خالل نشر البحث الموسوم ( flocculation behavior and mechanism of
)bioflocculant produced by Aspergillus Flavus
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األشراف على طلبة الدراسات العليا:
 رسالة دبلوم
 رسالة ماجستتير
 اطروحة دكتوراة
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المشاركة في المؤتمرات العلمية:
 10 مؤتمرات علمية خارج وداخل العراق

النشاطات العلمية:







تقويم أبحاث علمية من داخل وخارج الجامعة.
تقويم رسائل ماجستير وأطاريح دكتوراة من داخل وخارج الجامعة.
ممتحن في لجان مناقشة طلبة الدبلوم والماجستير والدكتوراة في داخل الجامعة
وخارجها.
محكم علمي في ترقية التدريسيين.
القاء محاظرات علمية في المواسم الثقافية في الجامعات العراقية.
استشارات علمية في خدمة المجتمع.

الجمعيات والمنظمات الحكومية:

 نقابة المهندسيين الزراعيين
 جمعية علوم التربة العراقية
 جمعية الموارد المائية العراقية

