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السيد د. حمزة الزبيدي عميد كلية الزراعة / جامعة  شكر وتقدير  كتاب 

بغداد للمشاركة في معرض بمنتجات من مستخلصات 

 اتية  في قسم الصناعات الغذائية .نب

2 /5 /2012 
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الحصول على الجائزة 
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مشارك في معرض 
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الشعب برعاية وزارة 

  .الرياضة والشباب

 وزارة الرياضة والشباب
11-
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شكر وتقدير  كتاب 

 بتاريخ 

حمزة الزبيدي عميد كلية من قبل السيد د. 

الزراعة/جامعة بغداد للمشاركة في معرض السيادة 

 العلمي السادس بمنتجات من مستخلصات نباتية  .
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 بغداد  لنشر بحوث  في مجالت عالمية.
13/1/2013 
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 دوائية جديدة للدواجن .
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10 
  تثمين جهود كتاب

السيد د. حمزة الزبيدي عميد كلية الزراعة / جامعة 

في اقامة احتفالية بمناسبة ) يوم اللغة بغداد للمشاركة 

 العربية العالمي (.
1 /2 /2014 

11 
االستاذ د. علي االديب  وزير التعليم العالي والبحث  شكر وتقدير  كتابي 

 العلمي   لجميع منتسبي جامعة بغداد تثمينا لجهودهم .
 2014و 2013

12 
 شهادة تقديرية  

لية الطب البيطري / السيد د. احمد حميد العزام  عميد ك

جامعة الكوفة للمشاركة في المؤتمر العلمي الثاني 

لكلية الطب البيطري ببحث يتضمن تحضيرمادة دوائية 

 جديدة للدواجن .

13/2/2014 

13 
عميد كلية الزراعة / جامعة  شاكر عبد االميرالسيد د.   تثمين جهودكتاب 

 م اللغةمة احتفالية بمناسبة ) يوبغداد للمشاركة في اقا

 العربية العالمي (.
11/1/2016 

14 
عميد كلية الزراعة / جامعة  شاكر عبد االميرالسيد د.  شكر وتقدير كتاب 

بغداد للمشاركة في معرض بمنتجات من مستخلصات 

مهرجان بمناسبة  المكتبة المركزية نباتية  في بناية 

 .22/4/2015يوم الجامعة  في يوم 

26/10/2015 

15 
 ر وتقدير شك كتاب  -1

وزير التعليم العالي والبحث العلمي   لجميع منتسبي 

 .في مجلة ربوع الرافدينجامعة بغداد تثمينا لجهودهم 
7/9/2015 

16 
 شكر وتقدير  كتاب 

المساعد االداري لرئيس   حسين يوسفاالستاذ د. 

لجميع منتسبي جامعة بغداد تثمينا جامعة بغداد 

 لجهودهم .
24/4/2014 

17 
 شكر وتقدير  كتاب

عميد كلية الزراعة / جامعة  شاكر عبد االميرالسيد د. 

 بغداد
1/3/2015 



 

 

 

 

 

 

 

18 
جامعة بغداد  رئيس عبد الحسين عبد الرسول السيد د.  شكر وتقدير كتاب 

بمناسبة حصول الجامعة على المركز االول على 

العراق والمرتبة الثامنة عشر عربيا من بين افضل 

الفضل الجامعات لعام  QSجامعة في تصنيف  100

2015. 

17/6/2015 

19 
 شكر وتقدير  كتاب 

لجميع منتسبي جامعة بغداد    النائبة حنان الفتالوي

في تهيئة االمور الدراسية للطلبة بفترة تثمينا لجهودهم 

 .قياسية 
17/1/2015 
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للمكتبة السيد م.د. غالب عبد الكريم عزيز االمين العام  تثمين جهود
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 سنة النشر أسم الكتاب ت

1  / / 

2 / / 

3 / / 

4 / / 

5 / / 

6 / / 

 

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

      اللغة العربية         

             اللغة االنكليزي  


