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   يـــــــــــرة الـــذاتــيــــــــةـالس
 

         

      
    أميرة محمــد صــــالـح مهـــــدي الربيـــــعــي:  األســـم

 

 عــــربيــــــــــــــة  -لقــوميـة : عراقيـــــــــــة  ا

     

   –ة يالزراعم الهندسة علوكلية  – االنتاج الحيواني العــــــــنوان  العمـــــــل : قســــم   

 جـامعة بغـداد

 

 لســــــــــكن : بغـدادا

              
       

    alrubeii@yahoo.co.ukااللكتروني البريد

amera_alrubeii@coagri.uobaghdad.edu.iq 

                        

 ــــــــل العلمـي : التحصيـــ    

  يجمعاة  –وم كلياة اورراعاة علا  تكنوووويياج اولـــــــاـ –انتاج  يياوان   –دكتوراه علوم زراعية

  اوعراق تبتقدير أمتيـــــــج ز  – \بغداد 

 

  تكنولوجيا اللحوم علم و / استا ذ:  الدرجـــــة العلمية 

 وعل  اولـوم ية االمرينية وووييج اولـوم من اوجمعوخبير دتو  ف  عل  تكن ةمصوف

                                             

   ــــريـــةاألننلي –اوعــــربيـــة اللـــــــغــا ت :  

 

  

 المهـــــام التــــدريســـية والبحثيـــــــة :

 
 دراســة االتويـــــة اووظــريـــة تاوعمليـــــة ومــرايــل اوــ كـــدريـــس اوــدرتس اوموهجيـــــة .1

 

اوعمليــــااـة اومتقـــــدمـــااـة وــلــااـبة اوـــااـدراسجل اوعـــلـااـيج  اووظريااة ت كــــدريـــااـس اوـــااـدرتست .2

 .) اومــجيستيــــر تاوــــدكتــــوراه ( 
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يـااـج  تكيم تكنووووييااج اولـااوم  انجــااـج ز اوعــااـديد مـااـن االبـــااـجـ فاا  مجــااـجالل أنتــااـج  تعــااـل  .3

اولـــاــوم بصفــاـة موفــاـردو أت مجـاـجميث بــيــااـة وصاـجوـ م سسـاـجل اوقـاـج  اوعـاـجم تاوااوزارال 

 \ذال اوعــال قة 
 

 اومجيستير تاودكتوراه  على طلبة اودراسجل اوعليج االشــــــراف اوعـــلمــ  .4

 
لبة اومــجيستيـــاااااـر مـاااااـن طاااااـ يااااادا اونـيرموـــجقشـــاااااـة تكقيـــاااااـ  رســـاااااـجحل تأطــجريـــاااااــ  -5

 . تاوــــدكتوراه

تاوــــدراســـجل اومـــرســلة ولوشـــر ف   اوعلمية قيـــــ  تكعضيــــد اوعـــديــد مــن اوبــــوـك -6

 .تاوعربية تااليوبية  اوعــــراقيـــــةل اومجال 

 

اوسايـرو اوووعياة اوقج  اومـجضرال اوعلمية تترش اوعمل ف  اوجهجز اومركار  ولتقيايس ت           -7

فاا  مجااجك اونشاات عاان متبقيااجل اوهرمونااجل ت  تيجمعااجل اخاار . تتزارو اوعلااوم ت اوتنولوييااج

اومضاجفجل اوغااحياة فا  اولـاوم  اومعجدن اوـقيلة تاوسموم اوفـرية تاومضجدال اوـيوية ت اومبيدال ت

ربياااة تكااااور ترشاااة اوعمااال فااا  مركااار اوشااارق االتساااش االقليمااا  ولوظاااجحر اومشاااعة ولااادتك اوع

 /اوقجهرو ,مصر .

 

 االشتراك ف  اوعديد من اولججن اومتخصصة مث تزارو اورراعة . -8

 اوقج  اومـجضرال اوعلمية ف  اوهيئة اوعجمة ولبيـرو /تزارو اورراعة . -9

 

 

 :البحوث المنشورة 

 
 بحثا" في داخل وخارج العراق  09تم نشر العديد من البحوث تجاوز 

 
 

 

  النشاطات االدارية

 

 .توـد االن   2116من  ة ياورراععلوم اوهودسة  جلس كلية امين م -1

 توـد االن    2115من  اولجوة اوعلمية  مجلس قس  االنتج  اوـيوان  تعضو -2

رحيسة  وجوة  اوتدقيق تاقرار اوبـوـ اوموشورو تاومقبووة ولوشر ف  اومجالل  -3

وتعضيد ات اومشجركة ت ااوعلمية خجر  تداخل اوقـر وغرض اوترقية اوعلمية ف  اوقس   ا

 .توـد االن  2113ل من ف  اوم كمرا

اولجوة اوعلمية  اومركرية اومختصة بتقي  اومجالل اوعلمية اوصجدرو من يجمعة عضو-4

 بغداد 

 .  اوتأويت تاوتعضيد اومركرية ف  يجمعة بغدادعضو اولجوة   -5

ف  ودريجل اوخجصة ججمعجل تاونليجل تاومراكر اوبــية تاعضو وججن اوتقي   او  -6

  2115/ منتب اومفتش اوعجم /تزارو اوتعلي  اوعجو  تاوبـث اوعلم  )ولفترو من اووزارو  

 ( .2118اوى 
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عضو وجوة  اونلية ق  كقي  اعتمجدية اومجالل اوعجومية اومعتمدو ف  نشر اوبـوـ   -7

 توـد االن  2117من اوعلمية 

تيراد اوـيوانجل وغرض اوابـ تاوتربية وتـديد اوضوابش الس عضو اولجوة اوفوية  -8

 /تزارو اورراعة 

 عضو وجوة كـديد مواصفجل االغاية اوـالك /يهجز اوتقيس تاوسيـرو اوووعية   -9

 عضو وجوة تضث ضوابش اونودكس اوعراق  /يهجز اوتقيس تاوسيـرو اوووعية   -11

 اح  ف  اوعراق عضو اولجوة اومنلفة بوضث  االستراكيجية اووطوية والمن اوغا -11

 

 
 

 

 عضــــويـــة الجمعيـــــات والمنظمــــا ت :

          
 . عضو اوجمعية االمرينية وعل  اولـوم 

  عضـــو نقــــج بة اومهوـــــدسيــــن اوـــرراعيـــن اوعـــراقيـــن 

  عضـــو اوجمعية اوعراقيـــــة ولــــتغـــا يـــة تســــال مــــة اوغا ا 

 اوجمعية عــــلــوم اوـــــدتايـــن اوــــعـــراقـــيــــة  ـو ــعض 

 و رابـــة اوتـدريسين اوعراقين .ــعض 

 اوجمعية اومصرية ولتغاية تاالعالف و ـعض 

  عضو يمعية علوم االنتج  اوـيوان  اوعراقية 

  2111عضو هيئة كـرير اومجلة اوعراقية وبـوـ اوسوق تيمجية اومستهلر 

 ميااة تهيئااة  اوتـرياار فاا  عضااو اولجوااة اوعلWorld Academy of Science, 

Engineering and Technology  

 

 

 :التكريمات والجوائز
 

تم الحصول على تكريم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيوم العلم  -1

 عن فقرة المتميزين علميا" والمعروفين عالميا".  6/4/9990

عالي والبحث العلمي بيوم العلم على تكريم وزارة التعليم التم الحصول  -9

بنشر البحوث العلمية في مجالت عالمية  عن فقرة المتميزين 6/4/9919

 خارج العراق .

على تكريم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيوم العلم تم الحصول  -3

بنشر البحوث العلمية في مجالت عالمية  عن فقرة المتميزين 6/4/9911

 خارج العراق .

على الجائزة االولى في مهرجان السيادة العلمي الخامس لالبداعات  الحصول -4

 .9911الشبابية الي تقيمه وازرة الشباب والرياضة لعام 
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على تكريم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيوم العلم تم الحصول  -5

بنشر البحوث العلمية في مجالت عالمية  عن فقرة المتميزين 15/4/9919

 .خارج العراق 

على تكريم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيوم العلم تم الحصول  -6

 الحاصلين على براءة االختراع. عن فقرة المتميزين 1/5/9913

الفرنسي للمخترعين –تم الحصول على الجائزة الذهبية من االتحاد االوربي  -7

 استنبول . 39/6/9912-97في 

دى المخترعين العراقيين في شهر تم الحصول على الميدالية الذهبية من منت -2

 9912حزيران 

 95/2/9912من مؤتمر مشهد في  الحصول على الميدالية الذهبية  -0

الحصول على الميدالية الذهبية في مؤتمر ومعرض البراءات في الجامعة  -19

 7/9/9910االميركية في السليمانية  

 

 

 

 براءات االختراع :
لحوم المختلفة ومقارنة كفائته بالطرق تصميم وتصنيع جهاز لقياس طراوة انواع ال -1

 .31/5/9911في 3315.رقم البراءة  الكيميائية والفيزيائية والحسية

 

تصميم وتصنيع واختبار جهاز لقياس طول الساركومير في الليفات العضلية لمختلف انواع  -9

 . 95/19/9919في  3441رقم البراءة .  اللحوم

 

 (three-point bending device)كزتصميم وتصنيع جهاز الثني ثالثي المرت -3

المستخدم لقياس الصفات الميكانيكية للمواد الغذائية الصلبة وتطبيقه على العظام الطويلة 

 . 11/0/9914في  3307رقم البراءة . للحيوانات الزراعية

 

 

 :لتدريب والدورات العالمية ا

 

ة )اساتخدام اوتقوياجل اوووتياة دترو مركراوشرق االتسش االقليم  ولوظاجحر اومشاعة ولادتك اوعربيا -1

اوقجهرو/يمهوريااة مصاار  31/11/2118-26فاا  كـسااين االنتااج  اوـيااوان  (فاا  اوفتاارو ماان 

 اوعربية . 

 .18/2/2111اوى  18/1/2111بوبونيج من  ف    االشتراك ف  برنجمج كدريب -2

( Sidaيدية )اومشجركة ف  اوبرنجمج اوتادريب  اومتقادم ولوكجواة اودتوياة والنماج  تاوتـاوير اوساو - -3

-11/11فاااا  موضااااو  اوبويااااة اوتـتيااااة وووعيااااة تسااااالمة اوغاااااا  فاااا  اوعااااراق ولفتاااارو ماااان 

 ف  اوسويد .5/11/2111

ولتااادريب اوعلمااا  تكـاااوير اوقااادرال فااا   Cochran اومشاااجركة فااا  برناااجمج  -4

يجمعاااة –فااا  تزارو اورراعاااة االمرينياااة  2112كماااوز/ 28-9-االختصاااجن مااان

 مرينية ..اوواليجل اومتـدو اال A&Mكنسجس 
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اومشااجركة فاا  اوبرنااجمج وتـااوير اوـاارق تاوموااجهج اوتربويااة فاا  يجمعااة كنسااجس  -  -5

 اوواليجل اومتـدو االمرينية . A&M.يجمعة كنسجس  2112اب /3-كموز31

االمرينياة بجوتعاجتن  CRDF globalمشجركة ف  برنجمج اتن الين نظمته موظمة او -6

ياة تاالمان اوـياو  تاخالقياجل بخصون اوساالمة اوـيو كموز / مث يجمعة هجرفرد

 .2117اوبـث اوعلم  

 

   -ا :معه التعاونالجهــات التي تـــم 

  مركر بـوـ اوغاا موظمــــــة اوـــــجقــــة اواريـــــــة اوعــــراقيــــــة/ 

   اوشركـــــة اوعــــج مـــة الدتيــــة ســــجمـــرا 

  تزارو اوعــلوم تاوتنووووييـــج 

  بــوـ اوســوق تيمـــج يــة اومسـتهــلـر  مــركــر 

  يهجز اوتقيس تاوسيـرو اوووعية 

  تزارو اورراعة 

  تزارو اوصـة 

 

 

 :والندوات المؤ تمرات

     
 .1999  اومـــ  كمــر اوعــلم  اوــــجن  ولــبـــوـ اوــرراعيـــة  -1

 23-21 \11\2114 ســــوريج \ــلب نـــدتو االنتــــج  اوـيــــوان  اوموعقــــدو ف  يـــجامعة يــ -9

االمـااـن اوغــااحـااـ  تيمااـجية يقـااـوق اومستهـااـلر اوعــراقــااـ  ومركاار  \اومــ كمااـر اوعـجمـااـ  االتك  -3

 . 16- 15 \3 \2115  بـوـ اوسوق تيمجية اومستهلر .

 االردن \قــاااـة فااا  يجمعـاااـة اوبــلقـاااـج  اوتـــبي \اوــمـ كمـاااـر اوـاااـرراع  اوعــلــمـاااـ  اوــخــجمـاااـس  -4

2115\ 5\ 9-12 . 

 

يجمعة عين شمس    -كلية اورراعة –قس  االنتج  اوـيوان   \اوم كمر اوعلم  اوعجشر وتغاية اوـيوان    - 5

-22بجالشتراك مث اوجمعية اومصرية ولتغاية تاالعالف . يمهورية مصر اوعربية شرم اوشيخ 

25/11/2115 . 

اوصوجع  تاوتججر  تاوخدم  تيمجية يقوق اومستهلر  اوعراق  ومركر  اوغش\اوم كمر اوعلم  اوـجن     -6

 .16/3/2116-15بـوـ اوسوق تيمجية اومستهلر .  

-28اوم كمر اوعلم  اودتو  اوـجن  ولبيئة /اوقضجيج اوبيئية اومعجصرو تاومشجركة اومجتمعية .    -7

 .يجمعة يووب اوواد  / قوج / يمهورية مصر اوعربية 31/3/2116

   ./اوعراق . 4/5/2116-2م كمر كوردستجن االتك وعلوم اوـيجو / يجمعة دهوك من     -2
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 . 21/9/2116-21اوم كمر اوعلم  اورابث /كلية اوـب اوبيـر  /يجمعة اوموصل     -0

 عمجن تاالردن. 2117نيسجن/12-9اوم كمراوعلم  اورراع  االردن  اوسجدس   -19

ـجوث /كلية اوـب اوبيـر  يجمعة بو  سويت بجالشتراك مث اوجمعية اومصرية اوم كمر اوعلم  اودتو  او  - 11

 .21/4/2117-17اوغردقة يمهورية مصر اوعربية  ولسموم اوبيئية .

 . 31/11/2117-29اوم كمر اوعلم  اوسجدس ولبـوـ اورراعية /تزارو اورراعة / اوعراق /بغداد   - 19

يجمعة عين    -كلية اورراعة –قس  االنتج  اوـيوان   ـيوان /اوم كمر اوعلم  اوـجد  عشر وتغاية او-13

االقصر  شمس بجالشتراك مث اوجمعية اومصرية ولتغاية تاالعالف . يمهورية مصر اوعربية

12-15/11/2117  . 

م كمر االسنودرية اوخجمس وعلوم تكنووووييج االغاية تاالوبجن .يجمعة االسنودرية/كلية اورراعة/قس   -14

 . 6/3/2118-4كنووووييج االوبجن من علوم ت

 . 19/3/2118-18 ومركر بـوـ اوسوق تيمجية اومستهلر / اوم كمر اوعلم  اوـجن  -15

 .15/11/2118-13يجمعة يلب .–اوم كمر اوعلم  اورراع  اودتو  االتك /كلية اورراعة -16

ستخدام اوتقويجل اوووتية ف  دترو مركراوشرق االتسش االقليم  ولوظجحر اومشعة ولدتك اوعربية )ا -17

اوقجهرو/يمهورية مصر  31/11/2118-26كـسين االنتج  اوـيوان  (ف  اوفترو من 

 اوعربية . 

اوم كمر اودتو  اوـجوث وعلوم االغاية تاوتغاية /اومركر اوقوم  ولبـوـ/اودق  /اوقجهرو/يمهورية  -12

 . 5/11/2118-3مصر اوعربية 

-17سورية .–ف  سورية/اسبو  اوعل  اوـجمن تاالربعين /يجمعة يلب م كمر اوـرتو اوـيوانية  -10

21/11/2118. 

 اربيل /كردستجن اوعراق. 25/11/2118-24اوم كمر اوعلم  االتك يوك تاقث اومججزر ف  اوعراق  -99

 .17/12/2118-15ندتو تاقث اوـرته اوـيوانيه تسبل االركقج  بهج/تزارو اوتججره/مـجربغداداودتو    -91

االتك وجمعية علوم اودتاين اوعراقيه /يجمعة بغداد/كلية اورراعه ف  ريجب اونليه  اوم كمر اوعلم  -99

28-29/12/2118 

 اوعراق .–.بغداد  11/1/2119اوودتو اوعلمية اوـجنية وجمعية علوم االنتج  اوـيوان  -93

 . 14/4/2119بغداد -ة الزراعةندوة مناقشة الخطة البحثية للهيئة العامة للبحوث الزراعية /وزار  -94
ندتو سيجسة االغراق تاثرهج على اوسوق تاوموتج اووطو /مركر بـوـ اوسوق تيمجية  -95

 .29/4/2119اومستهلر/يجمعة بغداد

الندوة الوطنية االولى )حقول تسمين المواشي (الوكالة االمريكية الدولية/برنامج انماء للمشاريع  -96 
 . 25/6/2119الزراعية 

 ,بغداد العراق .  7/11/2119-5مؤتمر سالمة االغذية في العراق من  -97

يجمعة  عين –كلية اورراعة  –تغاية اوـيوان /قس  االنتج  اوـيوان  اوـجن  عشر واوم كمر اوعلم   -92

مصر اوعربيه ,شرم شمس بجالشتراك مث اوجمعية اومصرية ولتغاية ت االعالف .يمهورية 

 23/11/2119-21,اوشيخ. 

 .28/11/2119-26اوسجبث ووزارو اورراعه  اوم كمر اوعلم -90

 .29/11/2119-27اوـجن  وبـوـ اورسجحل اوججمعيه اوججمعه االردنيه/عمجن ف  اوم كمر -31
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 .18/2/2111اوى  18/1/2111بوبونيج من  ف  االشتراك ف  برنجمج كدريب  -31

ر )اوتـديجل اوبيئية ... اوواقث تاوـموح ( ف  ومركر بـوـ اوسوق تيمجية اومستهل اوم كمر اووطو  -32

 .بغداد, اوعراق. 17/3/2111

ندتو يجمعة كنريت/كلية اورراعة /االكججهجل اوـديـة ف  كـوير انتج  اولـوم اوـمرا  ف   -33

 .19/5/2111,اوعراق 

( ف  موضو  Sidaية )اومشجركة ف  اوبرنجمج اوتدريب  اومتقدم ولوكجوة اودتوية والنمج  تاوتـوير اوسويد -34

 ف  اوسويد .5/11/2111-11/11اوبوية اوتـتية وووعية تسالمة اوغاا  ف  اوعراق ولفترو من 

اوهيئة اوعربية ولـجقة اوارية بجوتعجتن مث  اوم كمراوعرب  اوعجشر والستخدامجل اوسلمية ولـجقة اوارية,-35

 . .اربيل اوعراق 16/12/2111-12تزارو اوعلوم تاوتنووووييج, 

 99/4/9911في  ,كلية الزراعة جامعة بغداد ندوة جمعية علوم االنتاج الحيواني الرابعة -36

 اسنيشير _كركيج31/4/2111-27اوم كمراودتو  االتك ولرراعة  -37

اومشجركة ف  اوجر  اوـجن  ف  اوبرنجمج اوتدريب  اومتقدم ولوكجوة اودتوية والنمج  تاوتـوير اوسويدية  -32

(Sida  ف ) ف  14/5/2111-7/5موضو  اوبوية اوتـتية وووعية تسالمة اوغاا  ف  اوعراق ولفترو من

 . اومملنة االردنية اوهجشمية /عمجن

يضوراوم كمر اوعلم  اودتو  االتك /معهد اوهودسة اووراثية تاوتقويجل اآلييجحية ولدراسجل اوعليج  -39

 اوعراق.–بغداد  23/11/2111

,كلية الزراعة جامعة  نتاج الحيواني الخامسة )االجهاد الحراري وتأثيره على انتاج ابقار الحليب(ندوة جمعية علوم اال -41

 9911. بغداد

 .23/5/2111ف  بجوتعجتن مث يمعية علوم االنتج  اوـيوان  /كلية اورراعة /تاسشندتو يجمعة  - 41

-15كركيج من –يج اومشجركة ف  اوم كمر اودتو  ولرراعة تاوغاا  اوا  عقد ف  انـجو -42

19/2/2112. 

يجمعة اوبصرو من –وم كمر اوعلم  اوـجن  ولعلوم اورراعية ,كلية اورراعة  اومشجركة ف  ا-43

14-15/3/2112. 

-15تزارو اورراعة من –اومشجركة ف  اوم كمر اوعلم  اوـجمن ولبـوـ اورراعية  -44

 اوعراق.–بغداد  19/3/2112

 .3/4/2112-2اوـجن  ومركر اييج  اوتراـ اوعلم  اوعرب   اومشجركة ف  اوم كمر اوعلم  -45

  29/5/2112اوقج  مـجضرو ف  اوشركة اوعجمة ولبيـرو,تزارو اورراعة -46

-17اومشجركة ف  اوم كمر اودتو  اوخجمس تاوستون وجمعية عل  اولـوم االمرينية ف   -47

 ف  نورـ داكجتكج _اوواليجل اومتـدو االمرينية . 21/6/2112
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ف  تزارو اورراعة  2112كموز/ 28-9-منوتدريب ا  Cochran اومشجركة ف  برنجمج  -48

 .اوواليجل اومتـدو االمرينية . A&Mيجمعة كنسجس –االمرينية 

اب 3-كموز31اومشجركة ف  اوبرنجمج وتـوير اوـرق تاوموجهج اوتربوية ف  يجمعة كنسجس  -49

 مرينية .اوواليجل اومتـدو اال A&M.يجمعة كنسجس  2112/

كلية –اومشجركة ف  اوم كمر اوعلم  اوـجوث وعلوم اوـرتو اوـيوانية /يجمعة اوموصل  -51

 .14/11/2112-13قس  اوـرتو اوـيوانية .ولمدو من –اورراعة 

-11يجمعة كربال  ولفترو من –اومشجركة ف  اوم كمر اوعلم  اوـجن  ونلية اورراعة -51

11/12/2112. 

يجمعة –كلية اورراعة –كمر اوعلم  اوـجوث وقس  اوـرتو اوـيوانية اومشجركة ف  اوم  -52

 . 11/2112/ 14-13اوموصل 

 .22/1/2113يجمعة اونوفة –اومشجركة ف  ندتو كلية اوـب اوبيـر   -53

-26يجمعة بغداد ,–اومشجركة ف  اوم كمر اوعلم  اووسو  اوـجن  ف  كلية اوعلوم ولبوجل  -54

28/3/2113. 

 . 13/3/2113ف  اوودتو اوعلمية اوـجموة وجمعية علوم االنتج  اوـيوان  اوعراقية اومشجركة -55

الخاصة بتطوير صناعة اللحوم الحمراء في العراق بتعاون كال" من اقجمة ترشة اوعمل  -56

مكتب الخدمات الزراعية الخارجية في وزارة الزراعة االمريكية مع جمعية اللحوم 
 .2113/ 9/5-14/3 الحمراء العراقية

 . 25/4/2113-24يجمعة اونوفة –اومشجركة ف  اوم كمر اوعلم  اوـجوث ونلية اورراعة  -57

يجمعة بغداد –كلية اورراعة –اومشجركة ف  اوم كمر اوعلم  االتك وقس  اومـجصيل اوـقلية  -58

8-9/11/2113. 

يجمعة –راعة كلية اور–اومشجركة ف  اوم كمر اوعلم  االتك وقس  اوـرتو اوـيوانية  -59

 .11/11/2113-11بغداد

 . 2113م كمركلية اورراعة يجمعة االنبجر  -61

 2114تزارو اورراعة /–م كمر قس  اوتلقيـ االصـوجع   -61

 26/6/2114-24عمجن/ –يجمعة يرش –م كمر كلية اورراعة  -62

 2115/4م كمر كركيج  -63

  2115/6م كمر رتمجنيج  -64

 2116 اومشجركة ف  م كمر دب  -65
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اومشجركة ف  ندتو قس  االنتج  اوـيوان  /كلية اورراعة /يجمعة بغداد)اثر اوغش اوتججر   -66

ف  موتججل اولـوم اومتوايدو ف  االسواق اومـلية على صـة اومستهلر ( ف  

13/4/2116 . 

-28اومشجركة ف  اوم كمر اوعلم  اوسجدس ولعلوم اورراعية /يجمعة كنريت /كلية اورراعة  -67

29/3/2117 . 

 . 7/12/2117-9اوعجشر ولبـوـ اورراعية /تارز اورراعة  اومشجركة ف  اوم كمر اوعلم  -68

اومشجركة ف  ترشة اوعمل ) ربش موظومة اوتعلي  اوعجو  بسوق اوعمل /انشج  تيدو االدمج   -69

اومهو  ف  اووزارو تاوججمعجل ( ,برنجمج اطجر كـديث اوقـج  اوعجم تخجرطة طريق 

 .21/2/2117-19صالح االدار  ف  اوعراق .اال

 

 .2/5/2117كلية اوعلوم ولبوجل /يجمعة بغداد )اوغش اوصوجع  (  اومشجركة ف  ندتو -71

االمرينية بجوتعجتن مث  CRDF globalمشجركة ف  برنجمج اتن الين نظمته موظمة او -71

 . 2117كموز / يجمعة هجرفرد

ـجمن ولتومية اورراعية اومتواصلة .يجمعة اوفيوم ,كلية اوم كمر اودتو  اواومشجركة ف   -72

 . 7/3/2118-5اورراعة ,مصر 

-18اومشجركة ف  اومعرض االتك وبرا ال االخترا  /يجمعة بغداد /كلية اورراعة  -73

19/4/2118 . 

)اوبعد االقتصجد   اومشجركة ف  ندتو قس  االنتج  اوـيوان  /كلية اورراعة /يجمعة بغداد -74

 .17/4/2118يتمجع  تاوـقجف  الغاية اوشجر  على صـة اومستهلر( تاال

 2118اومشجركة ف  م كمر مشهد  --75

 6/3/2119-4اومشجركة ف  م كمر كلية اورراعة / يجمعة اوفيوم  -76

 28/3/2119-27اومشجركة ف  م كمر كلية اورراعة يجمعة اوبصرو ف   -77

 

 

 

 شهادة شكر وتقدير  29عدد شهادات التقدير والشكر : اكثر من 


