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 السیرة الذات�ة والعلم�ة
 المعلومات الشخص�ة

 
 د. فاتن نوري عبد حسین مال عبد االسم

 عراق�ة الجنس�ة
 مسلمة الد�انة

 �غداد محل الوالدة 1971/  5/  17 تار�خ الم�الد
 4 عدد األوالد متزوجة       الحالة االجتماع�ة

 انثى الجنس
 نینوى  المحافظة

 17/3/2009 تار�خ الحصول عل�ه اعدأستاذ مس اللقب العلمي
 07722064801 الهاتف

 faten_nori@yahoo.com البر�د االلكتروني

 الشهادات

 
 
 
 
 
 

المؤهل / التحصیل  ت
 الدراسي

 االختصاص العام
االختصاص 

 الدقیق
 سنة الحصول علیها مكان صدورها

 1993 - 1992 جامعة الموصل / �ل�ة العلوم علوم الح�اة علوم الح�اة ال�كالور�وس .1

2. 
 الماجستیر

علوم الح�اة / 
 ن�ات

 فطر�ات
 جامعة الموصل / �ل�ة العلوم / 

 قسم علوم الح�اة
2000 

3. 
 الد�توراه

علوم الح�اة / 
 ن�ات

 فطر�ات
 جامعة الموصل / �ل�ة العلوم / 

 قسم علوم الح�اة
2006 
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 الخبرات:

 

 المؤھالت العلمیة والعملیة والمھارات:

 
    ت
 الفطر�ات  الفطر�ات وتصن�ف الدراسات االول�ة  .1 المواد التي درسها: .1

 امراض الن�ات   

 كتر�ا الن�ات�   

 اح�اء عام   

 اح�اء مجهر�ة التر�ة   

 فسلجة الن�ات   

 تضاد ح�اتي   

 طفیل�ات والفقر�ات   

 فطر�ات متقدم الدراسات العل�ا  .2  

 فطر�ات تطب�ق�ة   

 تصن�ف فطر�ات   

ال�حوث في مجال  .2

الفطر�ات وامراض 

 الن�ات

  

النشاطات العلم�ة  .3

 :وتتضمن

  2009/  4/  22لى طال�ة ماجستیر في االشراف ع

   ت
 31/12/1999ولغا�ة  27/7/1994من  معاون �ایولوجي  .1
 ولغا�ة 22/2/2000من  11/12/2004مدرس مساعد  .2
 12/12/2004من  12/12/2004مدرس من  .3
 17/3/2009من  أستاذ مساعد  .4
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  2012/  1/  30االشراف على طال�ة الد�توراه هدیل احمد خلف في   

  2017/  12/  20االشراف على طال�ة الد�توراه مها دمحم طه في   

) مشروع 15االشراف على ( االشراف على مشار�ع التخرج لطل�ة ال�كالور�وس  

 تخرج

  ) مشروع تخرج40مناقشة اكثر من (  

  �حث لغرض الترق�ة العلم�ة والتعضید  30تقی�م اكثر من   

  )5االشتراك في اللجان العلم�ة لالمتحان الشامل لطل�ة الد�توراه (  

  عضوة لجنة امتحان�ة  

  رئ�سة لجنة اعالم�ة في المؤتمرات   

  2014 – 2013عضوة في لجنة اعداد النتاج العلمي لكل�ة العلوم للعام   

یوسف شهاب لل�حوث والمشار�ع  عضوة دائم�ة في لجنة جائزة د.  

 المتمیزة لكل�ة العلوم

 

  رئ�سة لجان جرد حسا�ات �ل�ة العلوم  

  عضوة في لجنة تدقیق ملفة التقی�م الذاتي  

  �تاب شكر وتقدیر  25 كتب الشكر والتقدیر .4

المؤلفات والشهادات  .5
 والمؤتمرات

  كتب المؤلفةعدد ال
 

دلیل النتاج العلمي لكل�ة  )1(

العلوم/ جامعة الموصل للعام 
2013 

  ال یوجد براءات االختراع .6
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 الدورات:

 تار�خ  انعقادها مكان انعقادها عنوان الدورة ت
دورة الق�اس والتقو�م (الثامنة) مر�ز تطو�ر طرائق التدر�س  . 1

 والتدر�ب الجامعي
ق التدر�س مر�ز تطو�ر طرائ

والتدر�ب الجامعي لتدر�سیي 
 جامعة الموص

ولغا�ة  1/12/2001
5/12/2001 

الدورة التأهیل�ة �الحاس�ات لطل�ة الدراسات العل�ا في  .2
 الجامعات العراق�ة

مر�ز تطو�ر طرائق التدر�س 
والتدر�ب الجامعي لتدر�سیي 

 جامعة الموص

18/3/2002 

تطو�ر طرائق التدر�س مر�ز  )115دورة طرائق التدر�س ( .3
والتدر�ب الجامعي لتدر�سیي 

 جامعة الموصل

ولغا�ة  19/6/2004
30/6/2004 

 FDNA  9-13/1/2011دورة الحامض النووي الجنائي  .4
ولغا�ة  14/2/2011  دورة تالوة القران الكر�م .5

14/5/2011 
قاعة االخت�ارات اللغو�ة  ورشة عمل حول برنامج ایراسموس موندوس .6

 الدول�ة في المر�ز الطالبي
15  /9  /2011 

 –قاعة المؤتمر الفیدیو  ورشة عمل حول الت�ادل االكاد�مي .7
الر�ن الدولي في مبنى 

 المكت�ة المر�ز�ة

26  /10 /2011 

مدرج قسم الك�م�اء / �ل�ة  ورشة عمل �عنوان المكت�ة االفتراض�ة .8
 العلوم / جامعة الموصل

12  /9  /2012 

مشاركة في افتتاح دورة االلیزا كمسؤولة وحدة التعلیم ال .9
 المستمر في كلیة العلوم

قسم علوم الح�اة / �ل�ة 
 العلوم / جامعة الموصل

1  /4  /2012 

قسم علوم الح�اة / �ل�ة  االشراف على دورة عزل وتشخ�ص الفطر�ات .10
 العلوم / جامعة الموصل

15- 19/4/2012 

لعلم�ة �عنوان (التطورات الحدیثة في االشتراك �الدورة ا .11
تفاعل البلمرة التسلسلي في تشخ�ص –االح�اء المجهر�ة 

 االمراض المعد�ة)

 24/4/2012 كل�ة الطب / جامعة الموصل

االشتراك �الدورة العلم�ة �عنوان (المجهر االلكتروني  .12
 واستعماالته)

 30/5/2012 كل�ة الطب / جامعة الموصل

مركز طرائق التدریس  یر االبداعي لدى الطلبة (الرابعة)دورة التفك .13
والتدریب الجامعي لتدریسیي 

 جامعة الموصل

16- 18  /10  /2012 

 2013/  5/  8 -6كل�ة الطب الب�طري / جامعة  ورشة عمل �عنوان (ال�ایولوجي الجز�ئي) .14
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 الموصل
15. 

 ورشة عمل �عنوان حول ق�اسات ال�حث والتطو�ر
جتماعات / رئاسة قاعة اال

 جامعة الموصل
6  /11  /2017 

ورشة عمل �عنوان (عروض المنح التعل�م�ة واللوجست�ة  .16
 للو�الة الجامع�ة الفرانكوفون�ة)

 2018/  2/  18 المنتدى العلمي الثقافي

17. 
 )Latixورشة عمل �عنوان (نظام 

قاعة االجتماعات / �ل�ة 
 الهندسة

20  /2  /2018 

مل �عنوان (تفاصیل الموقع االلكتروني الخاص ورشة ع .18
 بنشاطات یوم العلم)

قاعة االجتماعات / مر�ز 
 التحسس النائي

6  /3  /2018 

19. 
 ورشة عمل �عنوان (ال�ة نشر المجالت العلم�ة)

قاعة االجتماعات / �ل�ة 
 الهندسة

29  /3  /2018 

 :Spring Schoolالمشار�ة �الحضور بورشة العمل ( .20
Reconstruction and Reconciliation as 
Emerging challenges to Education and  

Science in Iraq) 

 2018/  3/  29 جامعة دهوك / �ل�ة العلوم

 Nuclearاالشتراك في الدورة التدر�ب�ة الموسومة ( .21

Medicin( 
 2018/  4/  24 – 23 قسم الفیز�اء / �ل�ة العلوم

 2018/  10/  21 كل�ة العلوم العمل الموسومة (سرطان الثدي)االشتراك بورشة  .22
 Bioinformatics in molecularاالشتراك بدورة ( .23

phylogenetic )  
كل�ة العلوم / قسم علوم 

 الح�اة / جامعة الموصل
4  - 8  /11  /2018 

االشتراك بدورة (االسبوع العالمي للتثق�ف �المضادات  .24
 الحیو�ة)

االسنان / جامعة  كل�ة طب
 الموصل

19  /11  /2018 

االشتراك بورشة العمل الموسومة (مخاطر التلوث الصناعي  .25
 في مدینة الموصل)

 2018/  12/  17- 16 كل�ة علوم البیئة وتقاناتها

 Theاالشتراك بورشة العمل الدول�ة الموسومة ( .26
International Training Course in the 
Development of the Leadership skills of the 
University Staffs, which was Conducted 
According to the Standard Guidance of the 

Quality and Distinguished Criteria) 

/  12/  23 - 22 جامعة الكتاب
2018 

االشتراك بورشة العمل الموسومة (داء القطط تأثیراته في  .27
 یب تشخ�صه مختبر�ا وحقل�ا)صحة االنسان واسل

كل�ة الصیدلة / فرع العلوم 
 المختبر�ة والسر�ر�ة

27  /12  /2018 

االشتراك بورشة العمل الموسومة (التأثیر البیئي على  .28
 االسماك وظاهرة النفوق الجماعي)

 2019/  2/  25 كل�ة علوم البیئة وتقاناتها

الز�نة المنوعة  (ن�اتات االشتراك بورشة العمل الموسومة .29
 وطرق المحافظة علیها)

كل�ة العلوم / قسم علوم 
 الح�اة / جامعة الموصل

10  /6  /2019 
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 المؤتمرات:
 

نوع  تار�خ  انعقاده مكان انعقاده عنوان المؤتمر ت
 المشار�ة

كل�ة التر��ة/ جامعة  المؤتمر العلمي الرا�ع، .1
 د�الى

  2002ن�سان/  21-22

/ �ل�ة العلوم/ جامعة  لثالث للعلوم ال�ایولوج�ةالمؤتمر الدولي ا . 2
 طنطا/ مصر

  2004/ ن�سان 28-29

تشر�ن الثاني نوفمبر  23-19 دمشق/ سور�ا المؤتمر العلمي التاسع لعلوم وقا�ة الن�ات  . 3
2006  

 

 -عمادة ال�حث العلمي المؤتمر األول لل�حوث والرسائل الجامع�ة/ .4
 الجامعة األردن�ة،

4-6/9/2007  

كل�ة الزراعة/ جامعة  المؤتمر الزراعي الدولي .5
 حلب/ سور�ا

  2008/ تشر�ن األول 13-15

كل�ة الزراعة/ جامعة  المؤتمر الزراعي الدولي .6
 حلب/ سور�ا

  2008/ تشر�ن األول 13-15

  2011 / جامعة �ر�وك المؤتمر العلمي األول لكل�ة العلوم/ �ل�ة العلوم  .7
كل�ة العلوم / جامعة  لعلمي الثاني لعلوم الح�اةالمؤتمر ا .8

 الموصل
  2011تشر�ن الثاني  16-17

كل�ة العلوم/ جامعة  المؤتمر العلمي الثاني لقسم علوم الك�م�اء .9
تشر�ن  23-22الموصل 

 2011الثاني 

  2011تشر�ن الثاني  22-23

  2009تشر�ن األول  30-26  بیروت/ لبنان المؤتمر العر�ي العاشر لعلوم وقا�ة الن�ات .10
المؤتمر الجیولوجي الثاني تحت شعار (مواردنا الطب�ع�ة  .11

 أساس علوم األرض)
   

كل�ة العلوم البیئ�ة  المؤتمر العلمي البیئي الثاني .12
وتقاناتها/ جامعة 

 الموصل

  .2012تشر�ن الثاني/ 27-28

  25/4/2013-23 معة زاخو كل�ة العلوم/ جا المؤتمر العلمي الدولي األول  .13
14. International Conference on Applied 

Science, Energy and Environment 
(ICASEE-2018)7-8Aprial 2018.Faculty of 
Education of Ishik University 

Faculty of 
Education of Ishik 
University 

7-8Aprial 2018  
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15. 1st  International Conference on Pure and 
Applied Science ICPAS 2018 April 23-24 
at Koya University. 

Koya University 2018 April 23-24 at   

المؤتمر العلمي الثالث الموسوم (�حوث علوم الح�اة  .16
 ابداع واصالة) 

قسم علوم الح�اة / �ل�ة 
 العلوم / جامعة الموصل

/ تشر�ن الثاني  22 – 21
2018 

 �حث

المؤتمر الدولي األول العلمي الثالث تحت شعار (االرتقاء  .17
 �ال�حوث العلم�ة طر�قنا لخدمة المجتمع) 

 �حث 2018/ �انون االول  18 – 17 جامعة تكر�ت

 
 

 ال�حوث المنشورة
 

سنة  اسم المجلة عنوان ال�حث ت
 النشر

 البلد المشار�ون 

الفطر�ات المعزولة من بذور �عض  .1
والمنتجة النز�مات الفینول ال�قول�ات 

 او�سیدیز والالیبیز. 

مجلة علوم الرافدین، المجلد 
13 )4 :(1-7 

 الرفاعي، فاتن نوري مال عبد 2002
 وند�م احمد رمضان، 

 العراق

الفطر�ات المصاح�ة لبذور ال�قول�ات  .2
والمنتجة النز�مات االمیلیز والفوسفاتیز 

 الحامضي.

 مجلة علوم الرافدین، المجلد
13 )3 :(10-19 

 الرفاعي، فاتن نوري مال عبد 2002
 وند�م احمد رمضان، 

 العراق

فطر�ات التوابل و�عض مكونات األغذ�ة في  .3
 أسواق الموصل/ العراق. 

مجلة علوم الرافدین، المجلد 
14 )3 :(190-195 

 رمضان، ند�م احمد 2003
 وفاتن نوري مال عبد 
 وایثم سعدي الد�اغ  

 عوموابتسام ز�ي ن

 العراق

عزل �عض الفطر�ات من اك�اد فروج اللحم  .4
 163-159المجذرة في محافظة نینوى 

مجلة علوم الرافدین، المجلد 
 ):2، العدد (13

 الد�اغ، ایثم سعدي  2003
 وفاتن نوري مال عبد 
 وند�م احمد رمضان،

 العراق

عزل وتشخ�ص الفطر�ات المصاح�ة لبذور  .5
 السمسم،

العلم، المجلد مجلة التر��ة و 
17 )1( 

 العراق عبد، فاتن نوري مال، 2005

 Poly amine oxidaseتأثیر فعال�ة  .6
المستخلص من ثمار الطماطا على 

 الفطر�ات. 

المجلة العر��ة للعلوم 
 )2(3الصیدل�ة، المجلد 

 عبد، خد�جة یونس  2006
 وفاتن نوري مال عبد 

 ولنا عبد منصور،

 العراق

ي الشجار الحمض�ات على التأثیر التضاد .7
 �عض فطر�ات التر�ة

مجلة جامعة تكر�ت للعلوم 
 )2( 8الزراع�ة، المجلد 

 رمضان، ند�م احمد  2008
 وجنان عبدالخالق 

 وفاتن نوري مال عبد

 العراق
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تشخ�ص وامراض�ة أنواع فطر  .8
Pencicillium  المعزولة من ثمار

الحمض�ات المتعفنة ودراسة إمكان�ة 
 سمیتها.

ؤتمر العلمي األول لعلوم الم
/ ن�سان 23-22الح�اة 

جامعة الموصل/ �ل�ة 
 العلوم/ العراق.

 عبد، فاتن نوري مال عبد 2009
 وند�م احمد رمضان، 

 العراق

عزل وتشخ�ص الفطر�ات المصاح�ة لبذور  .9
 أشجار ن�ات الدردار ومقاومتها �ایولوج�ا.

مجلة تكر�ت للعلوم الصرفة، 
 )2( 15مجلد 

 بد، فاتن نوري مال ع 2008
 وغیداء صالح حسین 

 وند�م احمد رمضان

 العراق

الفطر�ات المنتجة النز�م السلیولیز  .10
 والمحمولة ببذور �عض أنواع ال�قول�ات.

مجلة علوم الرافدین، مجلد 
21 )4 :(57-65 

 عبد، فاتن نوري مال،  2010
 وند�م احمد رمضان،

 العراق

ى انتاج انز�م تأثیر الز�وت الن�ات�ة عل .11
 Aspergillusاالیبیز بوساطة الفطر 

niger. 

 رمضان، ند�م احمد  2011 
 وفاتن نوري مال عبد 
 وجنان قاسم خورشید،

 العراق

عزل وتشخ�ص الفطر�ات الملوثة  .12
لمستحضرات التجمیل واستخدام مستخلص 

 بذور الكر�ب فروت في حفظها. 

المؤتمر العلمي الثاني لعلوم 
تشر�ن  17-16الح�اة 

الثاني، جامعة الموصل/ 
 كل�ة العلوم/ العراق.

 عبد، فاتن نوري مال  2011
 وند�م احمد رمضان،

 العراق

مستخلص اورام أشجار البلوط �مادة  .13
حافظة لمستحضرات التجمیل لحفظها من 

 التلوث �الفطر�ات..

المؤتمر األول لل�حوث 
والدراسات الجامع�ة/ عمادة 

جامعة ال�حث العلمي/ ال
 األردن�ة

 عبد، فاتن نوري مال 
 وند�م احمد رمضان،

 

تأثیر الظروف الزراع�ة على انتاج انز�م  .14
 Nigerاالیبیز بوساطة الفطر 

aspergillis  . 

المؤتمر العلمي الثاني لعلوم 
تشر�ن  17-16الح�اة 

الثاني، جامعة الموصل/ 
 كل�ة العلوم/ العراق.

 رمضان، ند�م احمد رمضان 2011
 وفاتن نوري مال عبد 
 وجنان قاسم خورشید، 

 العراق

عزل وتشخ�ص الفطر�ات المصاح�ة  .15
لشتالت اصناف الشل�ك ومقاومتها اح�ائ�ا 

 و��م�ائ�ا.

مجلة علوم الرافدین، مجلد 
 1العدد  27

 هدیل احمد العامري  2018
 زهیر عز الدین داؤد

 د. فاتن نوري مال عبد

 العراق

الفطر�ة ومكافحتها في  تأثیر االصا�ات .16
الهرمونات الن�ات�ة لصنفي الشل�ك 

)Fragaria X ananassa Duch. (
 هابل وفستفل

مجلة علوم الرافدین، مجلد 
 2العدد  27

 هدیل احمد العامري  2018
 زهیر عز الدین داؤد

 د. فاتن نوري مال عبد
 

 العراق
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تأثیر �عض العوامل ال�ایولوج�ة في  .17
ت الجذور لصنفي امراض�ة �عض فطر�ا
 Fragaria Xالشل�ك (الفراولة) (

ananassa Duch. هابل (Hapil 
 . Festivalوفستفل 

مجلة علوم الرافدین، مجلد 
(عدد خاص  5العدد  27

�المؤتمر العلمي الثالث 
 لعلوم الح�اة)

 هدیل احمد العامري  2018
 زهیر عز الدین داؤد

 د. فاتن نوري مال عبد
 

 العراق

عوامل االح�ائ�ة في خواص تأثیر ال .18
االنعكاس�ة الط�ف�ة ألوراق ن�ات الشل�ك 

)Fragaria X ananassa Duch. (
 المصا�ة ب�عض فطر�ات الجذور.

وقائع المؤتمر الدولي االول 
والعلمي الثالث لكل�ة العلوم 

 18-17/ جامعة تكر�ت. 
  1ك

 هدیل احمد العامري  2018
 زهیر عز الدین داؤد

 عبد د. فاتن نوري مال
 

 العراق

 
 الجمع�ات

 التار�خ نوع العضو�ة عضو�ة الجمع�ات ت
 1998 عامل جمع�ة علوم الح�اة العراق�ة  .1

 ولحد اآلن 2004 عامل جمع�ة وقا�ة الن�ات العر��ة  .2
 ولحد االن 2004  نقا�ة المعلمین العراق�ة فرع نینوى   .3
 ولحد االن 2005  را�طة التدر�سیین الجامعیین  .4
 ولحد االن 2012  العراق�ة للنانو تكنولوجيالجمع�ة   .5
 ولحد االن 2018  نقا�ة االكاد�میین العراقیین / فرع نینوى   .6
 

 المناصب والمؤھالت الوظیفیة:
 المكان الفترة الوظیفة ت
1. 

 مدیرة الشؤون العلم�ة
لغا�ة  2009/  6/  23
16  /8  /2018 

كل�ة العلوم / جامعة الموصل (شع�ة الشؤون 
 لم�ة)الع

ممثلة عن �ل�ة العلوم ف�ما �خص ببرامج نقل  .2
 المعرفة ودورات التعل�م المستمر

لغا�ة  2011/  6/  29
16  /8  /2018 

كل�ة العلوم / جامعة الموصل (شع�ة الشؤون 
 العلم�ة)

مخول رسم�ا لكل�ة العلوم من قسم العالقات  .3
الثقاف�ة من قسم العالقات الثقاف�ة في رئاسة 

 معةالجا

لغا�ة  2011/  6/  27
16  /8  /2018 

كل�ة العلوم / جامعة الموصل (شع�ة الشؤون 
 العلم�ة)

4. 
 مسؤولة وحدة خدمة المجتمع في �ل�ة العلوم

 16لغا�ة  2011 8/  21
 /8  /2018 

كل�ة العلوم / جامعة الموصل (شع�ة الشؤون 
 العلم�ة)

5. 
 مسؤولة وحدة التعل�م المستمر

لغا�ة  2013/  12/  29
16  /8  /2018 

كل�ة العلوم / جامعة الموصل (شع�ة الشؤون 
 العلم�ة)
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مسؤولة وحدة تسو�ق النتاج العلمي لكل�ة  .6
 العلوم

لغا�ة  2018/  4/  25
16  /12  /2018 

كل�ة العلوم / جامعة الموصل (شع�ة الشؤون 
 العلم�ة)

7. 
 مسؤولة وحدة ال�حوث العلم�ة، لكل�ة العلوم

لغا�ة  2018/  6/  25
16  /12  /2018 

كل�ة العلوم / جامعة الموصل (شع�ة الشؤون 
 العلم�ة)

االشتراك في عضو�ة العدید من اللجان الدائم�ة  .8
 والمؤقتة

لغا�ة  2006/  10/  15
1  /7  /2019 

 كل�ة العلوم / قسم علوم الح�اة

 
 تقی�م �حوث

 2018/  9/  2ثالث لعلوم الح�اة بتار�خ تقی�م �حث للنشر ضمن وقائع المؤتمر العلمي ال  )1(

/  9/  26تقی�م �حث للنشر ضمن وقائع المؤتمر العلمي الثالث لعلوم الح�اة بتار�خ   )2(
2018  

 2018/  9/  23تقی�م �حث للنشر لمجلة علوم الرافدین بتار�خ   )3(

  2018/  11/  4تقی�م �حث للنشر لمجلة العلوم الصرفة بتار�خ   )4(
 2019/  2/  4لمجلة علوم الرافدین بتار�خ تقی�م �حث للنشر   )5(
  2019/  3/  10تقوم �حث للترق�ة / �لة التر��ة بنات بتار�خ   )6(
 

 نشاطات اخرى 
الكل�ة للعام �ة المر�ز�ة لكل�ة العلوم لمتا�عة امتحانات نعضوة ضمن اللجنة االمتحا  -1

  2018 – 2017الدراسي 
تشرن  22 – 21الث لعلوم الح�اة للفترة من عضوة �اللجنة العلم�ة في المؤتمر العلمي الث  -2

 2018الثاني / 
عضوة في اللجنة المسؤولة عن تطو�ر اسالیب ومهارات ال�حث العلم واقامة الورش   -3

 2018/  8/  2في  4680التدر�ب�ة ضمن االمر االداري ذي العدد 
 2019/  2018عضوة في لجنة االرشاد التر�وي عن المرحلة االولى للعام الدراسي   -4
/  1/  28في  425عضوة في لجنة وحدة حفظ الفطر�ات ضمن االمر االداري ذي العدد   -5

2019 
عضوة في لجنة الض�افة الخاصة �الندوة الموسومة ( تطب�قات البیولوجي الجز�ئي في   -6

 2019نسان  3علوم الح�اة ) في �ل�ة العلوم في قسم علوم الح�اة في 

راه عالء حمید دمحم / د�توراه / قسم وقا�ة الن�ات عضوة في لجنة مناقشة طالب الد�تو   -7
 2019/  5/  14في  2607/  7/  3ضمن االمر االداري ذي العدد 
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 كتب شكر 
 .الخاص �اللجنة المر�ز�ة 2018/  10/  10شكر وتقدیر من السد العمید بتار�خ   -1
/  31 في 26940/  10/  9شكر وتقدر من السید رئ�س الجامعة المحترم ضمن العدد   -2

12  /2018. 
 22 – 21شهادة تقدیر�ة لمشار�تي في المؤتمر العلمي الثالث لقسم علوم الح�اة للفترة   -3

 . 2018تشر�ن الثاني / 
شهادة تقدیر�ة من مر�ز من مر�ز �حوث البیئة لمشار�تي في الندوة الموسومة ( نظرة   -4

 . 2018/  11/  26على الواقع البیئي لمدینة الموصل ) في 
 .2019/  4/  30في  2380وتقدیر من السید العمید ذي العدد  شكر  -5
 .2019/  6/  26عمید �ل�ة الزراعة والغا�ات  السیدكتاب شكر من  -6
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