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 -هيئات العلمية المحلية والدولية :: عضوية السادسا
 .عضو نقابة المهندسين الزراعيين 

 .عضو نقابة المعلمين 

 

 

 -و شهادات التقدير:الجوائز و  كتب الشكر: سابعا
 

الجائزة  كتاب الشكر أو ت

 أو شهادة التقدير

 السنة الجهة المانحة

 79/74/7516 4144/134/2167منظمة الطاقة الذرية/  شكر وتقدير  7

المركز االقليمي لبحوث النخيل والتمور في الشرق االدنى وشمال افريقيا  شكر وتقدير 4

/22 

7/3/7511 

 77/6/7551 76779وزير الزراعة والري/ تقدير 3

 9/71/7554 2912عميد كلية الزراعه جامعة بغداد/ تقدير  2

 44/74/7554 6131عميد كلية الزراعه جامعة بغداد/ تقدير  9

وزارة الزراعة والري/اللجنة الوطنية لتسجيل واعتماد االصناف الزراعية  تقدير 6

/71356 

1/5/7554 

 42/5/7559 رئيس جامعة بغداد شهادة تقديرية  1

 71/71/7559 435رئيس جامعة بغداد/ وتقديرشكر  1

 79/77/7555 31149رئيس ديوان الرئاسة/ شكر وتقدير 5

 6/4/4111 469رئيس ديوان الرئاسة/ قدم 71

 9/6/4111 7121كلية الزراعه جامعة بغداد/ شكر وتقدير 77

 31/1/4111 7556الزراعة/الهيئة العامة لالرشاد والتعاون الزراعي/وزارة  شكر وتقدير 74

 31/7/4117 7971رئيس جامعة بغداد/ شكر وتقدير 73

 44/5/4114 4269عميد كلية الزراعة/جامعة بغداد/ شكر وتقدير 72

 43/5/4114 4913عميد كلية الزراعة /جامعة بغداد/ شكر وتقدير 79



 

 

 

 

 

 

 

 3/5/4113 7116الزراعة /جامعة بغداد/عميد كلية  شكر وتقدير 76

 41/3/4116 1/9/12عميد كلية الزراعة /جامعة البصرة/ شكر وتقدير 71

 31/3/4116 4/77/351عميد الكلية التقنية/المسيب/ شكر وتقدير 71

 71/9/4116 1/9/642عميد كلية الزراعة /جامعة البصرة/ شكر وتقدير 75

 41/71/4111 1/9/941الزراعة /جامعة البصرة/عميد كلية  شكر وتقدير 41

 76/2/4115 7152عميد كلية الزراعة /جامعة الكوفه/ شكر وتقدير 47

 44/7/4115 1/9/73عميد كلية الزراعة /جامعة البصرة/ شكر وتقدير ع44

 77/6/4115 7611عميد كلية الزراعة /جامعة البصرة/ شكر وتقدير 43

 4115 وزارة الزراعة  شهادة تقديرية 42

 9/1/4115 75524وزير التعليم العالي والبحث العلمي/ تهنئة 49

 3/7/4171 71عميد كلية الزراعة/جامعة بغداد/ شكر وتقدير  46

 9/9/4171 4327عميد كلية الزراعة /جامعة البصرة/ شكر وتقدير 41

 76/9/4171 م  712عميد كلية الزراعة /جامعة بغداد/ شكر وتقدير 41

 46/5/4171 3655عميد كلية الزراعة /جامعة البصرة/ شكر وتقدير 45

 37/71/4171 2442عميد كلية الزراعة /جامعة البصرة/ شكر وتقدير 31

 41/2/4171 رابطة التدريسيين الجامعيين شهادة تقديرية  37

 72/6/4177 7115تصديق البذور/مدير عام الهيئة العامة لفحص و مكافأة  34

 74/74/4177 6296عميد كلية الزراعة /جامعة بغداد/ شكر وتقدير  33

 1/77/4174 عميد كلية الزراعة /جامعة بغداد شهادة تقديرية 32

 45/77/4174 6121عميد كلية الزراعة /جامعة بغداد/ شكر وتقدير 39

 1/71/4173 عميد كلية الزراعة /جامعة بغداد شكر وتقدير 36

 42/74/4172 3519عميد كلية الزراعة /جامعة البصرة/ شكر وتقدير 31

 71/7/4179 71مجلس النواب العراقي/ شكر وتقدير 31

 46/4/4179 111عميد كلية الزراعة/جامعة البصرة/ شكر وتقدير 35

 71/7/4176 عميد كلية الزراعة /جامعة بغداد شهادة تقديرية 21

 77/2/4176 7299التقنية/ المسيب/عميد الكلية  شكر وتقدير  27

 44/2/4176 جامعة بغداد/كلية الزراعة/قسم البستنة وهندسة الحدائق شهادة تقديرية 24

 2/9/4176 517جامعة ديالى/كلية الزراعة/ شكر وتقدير 23

 41/74/4176 2192عميد كلية الزراعة/جامعة الكوفة/ شكر وتقدير 22

 71/2/4171 4/79/111كركوك/كلية الزراعة/جامعة  شكر وتقدير 29

 9/1/4171 9919جامعة الكوفة / كلية الزراعة /  شكر وتقدير 26



 

 

 

 

 

 

 

 79/9/4171 1173السيد رئيس جامعة بغداد /  شكر وتقدير 21

 75/5/4171 7711جامعة االنبار / كلية الزراعة /  شكر وتقدير  21

 

 

 

 -:أو المترجمة الكتب المؤلفة: ثامنا
 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 4171 تقانات خدمة شجرة نخيل التمر 7

 

  -تاسعا : براءات االختراع :
 

 تاريخ منح البراءة تسمية االختراع ت

 1/2/4171 تصميم و تصنيع سكين الية لتكريب شجرة نخيل التمر تعمل بنظرية القطع الترددي  7
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