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  العلمیة والندوات المؤتمرات
 4th International Conference on Pure Sciences and Agricultural Sciences المؤتمر العلمي الدولي الرابع  �

(ICPAS-2021) which was held in Antalya/Turkey, between 26-29 May 2021, 
  ٢٠١٢المؤتمر العلمي السابع لكلیة التربیة جامعة تكریت  �
 ٢٠١٩لهواء في مدینة الموصل ) مركز بحوث البیئة الندوة العلمیة التاسعة (مخاطر التلوث المروري وتردي نوعیة ا �
 ٢٠١٩الندوة العلمیة الرابعة (تقنیة النانو بین الواقع والطموح ) قسم الفیزیاء .كلیة التربیة للعلوم الصرفة  �
  ٢٠١٨الندوة العلمیة الموسعة (الباحثون المستقلون أم المشتركون الفعالون تحت مجهر األنجاز)، كلیة التربیة األساسیة  �
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  كتب الشكر
  ٢٠١٩للمشاركین في الندوة العلمیة لقسم الفیزیاء مقدم من قبل السید العمید المحترم كتاب شكر  �
  مقدم من قبل السید العمید المحترم. ٢٠١٩- ٢٠١٨كتاب شكر بمناسبة انجاز العمل في لجنة التدقیق للعام الدراسي  �
  ٢٠١٩من قبل السید العمید المحترم   كتاب شكر بمناسبة تقییم البحوث المقدمة للنشر في مجلة التربیة والعلم مقدم �
مقدم من قبل السید العمید  ٢٠٢٠- ٢٠١٩كتاب شكر بمناسبة االنتهاء من انجاز متطلبات االمتحانات االلكترونیة للعام الدراسي  �

  المحترم.
من قبل السید رئیس مقدم  ٢٠٢٠- ٢٠١٩كتاب شكر بمناسبة االنتهاء من انجاز متطلبات االمتحانات االلكترونیة للعام الدراسي  �

  جامعة الموصل المحترم.
مقدم من قبل السید وزیر  ٢٠٢٠- ٢٠١٩كتاب شكر بمناسبة االنتهاء من انجاز متطلبات االمتحانات االلكترونیة للعام الدراسي  �

  التعلیم العالي والبحث العلمي المحترم.
مقدم من قبل  ٢٠٢٠- ٢٠١٩دسة الداء االمتحان الوزاري للعام كتاب تثمین جهود بمناسبة استقبال طلبة وزارة التربیة للمرحلة السا �

  السید وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي المحترم
كتاب شكر بمناسبة الجهود التي بذلت خالل فترة تسنم السید الوزیر وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، مقدم من قبل السید وزیر  �

  ٢٠٢٠محترم یم العالي والبحث العلمي الالتعل
مقدم من قبل السید وكیل  ٢٠٢٠-٢٠١٩كتاب شكر بمناسبة االنتهاء من انجاز متطلبات االمتحانات االلكترونیة للعام الدراسي  �

  الوزارة لشؤون البحث العلمي المحترم.
  حث العلمي المحترم.مقدم من قبل السید وزیر التعلیم العالي والب ٢٠٢١- ٢٠٢٠كتاب شكر بمناسبة عید المعلم للعام الدراسي  �
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