
 ))    السيرة الذاتية لألستاذ المتمرس الدكتور 

 علي صاحب طالب الموسوي((             

 

 اوالً: البطاقة الشخصية )معلومات عامة(:                                   

                        الدكتور علي صاحب طالب الموسوياألسم الرباعي واللقب:.  -1

 متزوجالحالة الزوجية:  -2

 م.1947جمهورية العراق / محافظة البصرة/  التولد: -3

 الجنس:   ذكر -4

 الديانة:   ىمسلم -5

 القومية : العربية -6

 تموز(.30م مدرساً في محافظة واسط اعدادية)23/10/1971تاريخ اول تعيين في التعليم : -7

للبنات )كلية م/ جامعة الكوفة / كلية التربية 2/12/1992تاريخ اول تعيين في التعليم العالي: -8

 القائد سابقاً(.

 التخصص العام/ علم الجغرافية. -9

 التخصص الدقيق:علم المناخ )الجغرافية المناخية(.-10    

 ثانيا: الشهادات العلمية

 م ؟16/8/1970حصل على شهادة البكالوريوس في الجغرافية/ كلية األداب جامعة البصرة  -1

األداب/جامعة البصرة في  حصل على شهادة الماجستير في الجغرافية /كلية -2

 وبتقدير جيد جداً.5/11/1988

حصل على شهادة الدكتواره في الجغرافية المناخية/كلية االداب/جامعة بغداد في  -3

 وبتقدير جيد جداً. 25/12/1996

 ثالثاً: الترقيات العلمية

 تدرج في الترقيات العلمية بعد حصوله على شهادة الماجستير وفق ما يلي: 

 م.5/12/1992درجة مدرس مساعد في حصل على  -1

 م .27/9/1995حصل على درجة مدرس في  -2

 م.27/9/1998حصل على درجة استاذ مساعد في  -3

 م.27/9/2004حصل على لقب استاذ في  -4

 2011/نيسان/6حصل على لقب االستاذ االول في العلوم االنسانية على جامعة الكوفة في يوم  -5

 )يوم العلم(.

الجامعة لنشر ثالث بحوث في مجالت عالمية رصينة بمناسبة  تم تكريمنا من قبل رئيس -6

 20/12/2011في  15797احتفاالت الجامعة باليوبيل الفضي لتاسيسها ، 

/ 6( والمؤرخ في ) 201/93653حصلت على لقب )استاذ متمرس ( باالمر الجامعي المرقم )  -7

 م (.     2014/  8

 رابعاً:التدريس : ــــــ

مارس التدريس طوال مدة خدمته في وزارتي التربية والتعليم العالي  الدراسات األولية: -1

 والبحث العلمي وفق مايأتي:



 .1984عمل مدرساً في وزارة التربية منذ التعيين وحتى عام  .أ

محاضراً في الدراسات التأهيلية للمعلمين والمدرسين في دورات اقامتها مديرية تربية  .ب

 البصرة.

ومن ثم بعد اكماله  1992-1991عد( منذ عام عمل مدرساً بدرجة )مدرس مسا .ت

ولقب استاذ 27/9/1995حصل على لقب بدرجة مدرس في 1996الدكتواره في عام 

 والى االن. 27/9/2003ومن ثم على لقب األستاذية 27/9/1998مساعد في 

وحتى عام  2000القى محاضرات في كلية التربية جامعة بابل قسم الجغرافية منذ عام  .ث

 م.2006

 

 لدراسات العلياا -2

التدريس على طلبة الدراسات العليا )الماجستير( و ) الدكتوراه ( في قسم الجغرافية منذ  .أ

 ولحد االن.2003-2002العام الدراسي

 القى محاضرات على طلبة الدراسات العليا )الماجستير( في كلية األداب/جامعة الكوفة. .ب

جامعة  -م الجغرافية / كلية األدابمحاضراً على طلبة الدراسات العليا )الدكتواره( قس .ت

 ولحد األن. 2005-2004الكوفة منذ عام 

اشرف على عدد من طلبة الماجستير في كليتي التربية للبنات وكلية األداب في جامعة  .ث

 طالباً وطالبة( . 22الكوفة ووصل العدد إلىأكثر من )

 خامساً:ا  لمناصب األدارية  : ــــ

-1998الجغرافية لكلية القائد التربية للبنات )التربية حالياً( جامعة الكوفة ـ مقرراً في قسم  1

2003. 

 ولحد االن.2012-2003ـ  رئيس قسم الجغرافية كلية التربية للبنات/ جامعة الكوفة  2

 ولحد االن. 2003ــ  رئيس الجمعية الجغرافية العراقية فرع النجف منذ عام 3

ولحد  2003الجغرافية كلية التربية للبنات/ جامعة الكوفة رئيس تحرير مجلة البحوث ـ  4

 األن.

 م(2005-2003ــ  رئيس لجنة الترقيات المركزية/كلية التربية للبنات للمدة بين )5 

 .2012-2005ــ رئيس لجنة الترقيات العلمية/كلية التربية/جامعة الكوفة/العراق/ 6  

لية التربية للبنات/جامعة الكوفة/كلية ــرئيس تحرير مجلة البحوث الجغرافية/ك 7   

 م . 2015/  8/  6وإلى  2003التربية/

/ 7/ 17( وبتاريخ )3657ــ رئيس قسم السياحة الدينية / جامعة الكفيل باالمر المرقم   ) 8

 م( والى االن .2017

( 2566/ 6ـ تم تخويلنا صالحية عميد في جامعة الكفيل وفقا لالمر المرقم بالعدد )ع / 9

 م( والى االن .2019/ 13/5وبتاريخ ) 

( 1468/ 1جامعة الكفيل باالمر الجامعي ذي العدد )د /  ـ رئيس لجنة الترقيات العلمية في 10

 .م(2018/ 12/ 31وبتاريخ ) 

 

 



 

 

 سادساً: اللجان العلمية  ::

 ( لجنة وزارية77( داخل العراق )1)

 

 (7(  اللجان العلمية خارج العراق ) 2)

 

 ( طالبا وطالبة21)  سابعاً: األشراف على رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراه .

 

 ثامناً: مناقشة وتقويم رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراه

 ( طالبا وطالبة61) المناقشة -أ

 

 ( رسالة وأطروحة وبحث علمي54:  )التقويم -ب

 تاسعاً : البحث العلمي :  ــــ

انجز عدداً من البحوث العلمية والتي تم نشرها في عدد  والمقبولة للنشر:البحوث العلمية المنشورة  .أ

من المجالت العلمية الرصينة، وشارك في قسم منها في المؤتمرات القطرية والتي يمكن تحديدها 

 باالتي:

، 37تقويم جغرافي لشبكة األنهار وجداول الري في محافظة النجف، مجلة الجمعية الجغرافية،العدد  .1

1998. 

تحليل جغرافي للعالقة المكانية بين طرائق الري والتضرر بالملوحة في محافظة بابل، مجلة الجمعية  .2

 .1998، 38الجغرافية،العدد

تحليل وتقويم جغرافي الثر الخصائص الطبيعية في عملية الصرف في قضاء الهندية/ محافظة كربالء،  .3

 .1999، 41مجلة الجمعية الجغرافية العراقية، العدد،

ً في محافظة النجف، مجلة الجمعية ق .4 يم االحتياجات المائية للمحاصيل الحقلية المحسوبة مناخيا

 .2000، 43الجغرافية، العدد

الخصائص الجغرافية في محافظات الفرات األوسط وعالقتها المكانية في التخصص الزراعي، مجلة  .5

 .2000، 44الجمعية الجغرافية، العدد 

 .2002، 48كاساته المستقبلية، مجلة الجمعية الجغرافية، العددالتلوث البيئي للماء وانع .6

األستغالل األمثل للمياه واألراضي الزراعية في منطقة بحر النجف، مجلة الجمعية الجغرافية، العدد  .7

51 ،2001. 

 .2002، 43تقويم كفاءة خدمات التعليم األبتدائي لمركز مدينة النجف، مجلة القادسية، العدد  .8

ءة النسبية األحصائية للخدمات الصحية في مدينة النجف، مجلة الجمعية الجغرافية، العدد قياس الكفا .9

49 ،2002. 

التلوث البيئي الضوضائي وانعكاساته على العاملين في البيئة الصناعية، مجلة الجمعية الجغرافية،  .10

 .2002، 50العدد 



فظة النجف، مجلة البحوث دراسة تحليلية للخصائص المناخية وظواهر الطقس القاسي في محا .11

 .2002،  2الجغرافية، جامعة الكوفة، العدد 

التغيرات الطقسية والمناخية المتوقعة عالمياً وانعكاساتها"األسباب والنتائج")دراسة في الجغرافية  .12

 .2002، 4المناخية(، مجلة البحوث الجغرافية، العدد

ة بكفاية منظومة الري القائمة، مجلة الخصائص الجغرافية في محافظة المثنى وعالقتها المكاني .13

 .2004، 2القادسية، العدد

مدينة الكوفة في المراجع الجغرافية منذ تأسيسها وحتى القرن الثامن الهجري، مجلة دراسات  .14

 م.2004، 1الكوفة، العدد 

الخصائص الطبيعية والبشرية في الهضبة الغربية في محافظة النجف وعالقتها المكانية في  .15

 .2004، 5الموارد الطبيعية المتاحة، مجلة البحوث الجغرافية، العدد استغالل 

 م .2003، 3الخصائص الطبيعية لمنخفض بحر النجف وافاقها التنموية، دراسات نجفية، العدد  .16

الخصائص المناخية في محافظة النجف ومدى توافقها من زراعة ونمو وانتاج الذرة الصفراء،  .17

 م2004، 5العدد مجلة البحوث الجغرافية، 

، مشترك مع  1997-1977تحليل التباين الكمي لنمو التعليم في اقليم الفرات األوسط للمدة من  .18

 م .2005، السنة الثانية،  6د. حسين جعاز، مجلة السدير، العدد

تقويم كفاءة التوزيع الجغرافية للمناطق الخضراء في مدينة النجف مشترك مع د. علي مهدي  .19

 م.2005، 6البحوث الجغرافية ، العددالدجيلي ،مجلة 

تحليل السالسل الزمنية المطار العراق واستخراج سنوات الجفاف والتنبؤ بها، مجلة البحوث  .20

 م.2006، 6الجغرافية، العدد 

ظاهرة التصحر مشكلة بيئية خطيرة : دراسة جغرافية السبابها وابعادها عالميا وقطرياً، مجلة  .21

 م.2008 ،9البحوث الجغرافية، العدد 

األروائي في منطقة الفرات الوسط، مجلة الدراسات األنسانية، كلية التربية -تقويم الوضع المائي .22

 .2007، 1للبنات، العدد 

تحليل جغرافي للخصائص الجغرافية الطبيعية والبشرية في محافظات الفرات األوسط ، وعالقتها  .23

 .2007، 8لعدد المكانية بالتخصص األقليمي، مجلة البحوث الجغرافية، ا

التغيرات المناخية في الغالف الجوي وتأثيراتها الحيوية على الكائنات الحية)النباتية والحيوانية(،  .24

 م.2009، 11مشترك، مجلة البحوث الجغرافية، العدد

 م.2008، 10جوانب من الفكر الجغرافية في القرآن الكريم، مجلة البحوث الجغرافية، العدد  .25

اري وتأثيراتها البيئية، ندوة األحتباس الحراري التي اقامتها كلية التربية ظاهرة األحتباس الحر .26

 م.2009للبنات، جامعة الكوفة، اذار 

التلوث البيئي باألمطار الحامضية وتأثيراتها البيئية ، ندوة في كلية اآلداب ، جامعة الكوفة ،  .27

 م.2009

)الري المستديم( ، مجلة البحوث  تقويم كفاءة استعمال طرائق الري في منطقة الفرات األوسط .28

 م.2011، 13الجغرافية ، العدد

، مجلة البحوث الجغرافية GIS مشكلة الملوحة في منطقة الفرات األوسط باستعمال نظام المعلومات .29

 م.2009، 



التغيرات المناخية في العالم وتأثيراتها على صحة األنسان ، ندوة التغيرات المناخية ، قسم  .30

 م.2010اذار  18ية التربية للبنات، الجغرافية ، كل

مشكلة االحتباس الحراري , العوامل المسببة وتاثيراتها الحالية والمستقبلية ,مجلة البحوث  .31

 م.2011, 14الجغرافية ,العدد 

 م.2011مشكلة التصحر في المثنى دراسة في أسبابها الطبيعية )المناخية( , مؤتمر جامعة المثنى ,  .32

واهر الطقس القاسي المرافقة لها في مدينة النجف "دراسة في المناخ الخصائص المناخية وظ .33

 .2012, 16المحلي ")مشترك( , مجلة البحوث الجغرافية ,العدد  

خصائص المناخ وظواهر الطقس القاسي في محافظة النجف ) دراسة في المناخ المحلي ( مجلة  .34

 م . 2012في   16البحوث الجغرافية العدد 

ة وتأثيراتها في زراعة المحاصيل الحقلية في العراق ) مشترك ( مجلة البحوث الكفاية الحراري .35

 م . 2012في   16الجغرافية العدد 

العواصف الغبارية وأثرها على االنتاج الزراعي في العراق   المؤتمر االول للعواصف الترابية   .36

 م. 2012-8-27في  36بالعدد  جامعة بغداد-وتاثيرتها البيئية ) االسباب والمعالجات ( كلية العلوم 

تقويم كفاية منظومة الري في محافظة القادسية ، مجلة البحوث الجغرافية ،  ، جامعة الكوفة ،  .37

 م( . مشترك2012( لسنة ) 17كلية التربية للبنات ، العدد)

التحليل المكاني للخصائص الطبيعية والبشرية للهضبة الغربية في محافظتي النجف والمثنى  .38

( لسنة 18العدد ) ية المستدامة ، مجلة البحوث الجغرافية ، جامعة الكوفة ، كلية التربية للبناتوالتنم

 م (.2013)

مظاهر التصحر في محافظة النجف وتاثيراتها ، مجلة البحوث الجغرافية ، جامعة الكوفة ، كلية  .39

 م( مشترك.2014( لسنة )19التربية للبنات ، العدد)

السطحية وتأثيراتها على تكرار الظواهر الغبارية في المنطقتين  بحث منشور )خصائص الرياح .40

لعدد ا الوسطى والجنوبية من العراق( مجلة البحوث الجغرافية ، جامعة الكوفة ، كلية التربية للبنات،

 م.   2014( 20)

مجلة البحوث  ( لس22، لعدد) : العالقة المكانية بين الرطوبة النسبية والظواهر الغبارية في العراق ،41

 م( مشترك .2015الجغرافية ، جامعة الكوفة ، كلية التربية للبنات  لسنة )

( 22: أثر الظواهر الغبارية على المحاصيل في محافظة المثنى ، مجلة البحوث الجغرافية ،العدد )42

 م( مشترك.2015لسنة ) 

غرافية ، جامعة الكوفة ، كلية : توثيق المصادر والمراجع في البحوث العلمية  ، مجلة البحوث الج43

 م (. 2016لسنة)   21التربية للبنات / العدد 

 :   خصائص موجات الحر وتاثيراتها البيئية ، مجلة مركز دراسات الكوفة ،44 

 م( . مشترك 2016( السنة الحادية عشرة ، لسنة ) 41العدد  )    

ة والسياحة والترفيه وتطورهما ، المؤتمر الدولي (: العالقة المكانية والزمانية بين الخصائص المناخي45) 

 / كلية الدراسات اإلنسانية الجامعة .

ـ بحث منشور )العالقة المكانية والزمانية بين الخصائص المناخية والسياحة والترفيه وتطورها( وقائع  46

 م . 2016المؤتمر العلمي األول / كلية الدراسات اإلنسانية الجامعة / 



المكانية بين الخصائص المناخية والبشرية ومظاهر التصحر وتاثيراتها في العراق ، جامعة  : العالقة47

المنوفية ، جمهورية مصر العربية، مركز البحوث الجغرافية والكارتوجرافية، المؤتمر الجغرافي الدولي 

كانون 12ــ  10)  االول ) الموارد المائية في الوطن العربي بين المعوقات  وافاق التنمية( ،للمدة بين

 م.2017االول ( ، 

: اثر التطرف في عناصروظواهر المناخ على محصول الطماطة في الهضبة الغربية، مجلة البحوث 48

 م(. مشترك2017( لسنة )25الجغرافية ، جامعة الكوفة ، كلية التربية للبنات ، العدد )

ية مجلة البحوث الجغراف الفرات االوسط ،ــ الخصائص المناخية  المؤثرة في كفاءة العمل  في منطقة 49

 م(2018( لسنة) 41، جامعة الكوفة ، كلية التربية للبنات ، العدد )

:ــ بحث مقبول للنشر والموسوم ) تحليل جغرافي لكفاءة جريان مياه نهر الفرات  في العراق ( . 50 

 م(2018/ 29/4( وبتاريخ ) 392بالعدد )

( في تقويم مياه نهر الفرات    water qualiy  indexإستعمال مؤشر )  : ــ   نشر البحث الموسوم )51

في العراق ، مجلة مركز البحوث الجغرافيةـــ قسم الجغرافية ــكلية االداب ــ جامعة المنوفية ، وقائغ 

ب والمؤتمر الجغرافي الدولي الثاني ، التنمية المستدامة في الوطن العربي بين االمكانيات  وطموحات الشع

 م( .2019، فبراير ) 

م( 2020/ 8/ 15( وبتاريخ )511: ــ  بحث مقبول للنشر في ) مجلة معين ( جامعة الكفيل  بالعدد )52  

 ،وللموسوم ) التحليل المكاني للتلوث الضوضائي والبصري في مدينة الشطرة( )مشترك ( .

 

 -البحوث المنشورة والمقبولة للنشر في خارج العراق : -

 

ات المناخية وتاثيراتها على صحة االنسان في العراق  ,المؤتمر الدولي الخامس للتنمية التغير -1

, 3( المجلة االفريقية للعلوم البايلوجية العدد 12/2011/ 20-17المستدامة للدول العربية واالفريقية )

2011 . 

 عالم والوطن العربيالطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة واستعماالتها لمواجهة تغير المناخ في ال -2

,المؤتمر الدولي التاسع )االفاق المستقبلية للتنمية البيئية في الوطن العربي ومواجهة التحديات للمدة 

 2012, 4(جمهورية مصر العربية , المجلة االفريقية للعلوم البايلوجية , العدد  24/4/2012-21من )

. 

العراق. المجلة الدولية للبيئة والمياه/مشترك الظواهر الغبارية وتأثيرها على درجات الحرارة في  -3

 .2012)المنظمة االورو عربية ألبحاث المياه والصحراء(، منشور في تركيا 

العالقة المكانية بين الخصائص المناخية والبشرية ومظاهر التصحر وتأثيرتها في العراق , مقبول  -4

نيسان  12-8افي  الرقمي  للمدة من تونس الجمعية التونسية لالعالم الجغر -للنشر في مؤتمر جيو

2013 . 

اثر المياه العادمة على تلوث المياه السطحية والجوفية في مدينة الكوفة ، مقبول للمشاركة في مؤتمر  -5

، ومقبول للنشر في المجلة الدولية للتنمية ،  2014ابريل  8-5االكاديمية المصرية لتنمية البيئة للمدة 

 ، وهي عدد خاص بالبحوث المشاركة في المؤتمر . 2014ول ، المجلد الثالث ، العدد اال

6-  (Statistical test for water quality parameters of Euphrates River at Najaf 

Province during winter and summer seasons  في مجلة ) 



WESSEX INSTITUTE OF TECHNOLOGY  ستقوم بنشر البحوث المشاركة في مؤتمر تلوث  التي

 . 2014/ 5/ 28-26المياه في البرتغال للمدة 

جهاز شؤون البيئة: اثر المياه العادمة على تلوث المياه  -الجمعية االكاديمية المصرية لتنمية البيئة -7

د االول لث/ العدالسطحية والجوفية في مدينة الكوفة. منشور في المجلة الدولية للتنمية/المجلد الثا

 م.2014

8-water pollution 2014 -25- may- statistical tertpor water quality paramcters 

of Euphrates river at najaf province during winter and  

summer season. 

التغيرات  الجمعية التونسية لالعالم الجغرافي الرقمي)االحترار العالمي، مؤشراته انعكاساته في ظل-9

5/4/2015-1المناخية للمدة   

10-European journal of Advances in engineering and technology.2014.1(2); 

(statistical test for water quality parameters of Euphrates river at najaf 

province during winter and summer seasons). 

السنوي لمعهد البحوث والدراسات االفريقية )االثار المحتملة للتغيرات المشاركة في مؤتمر الدولي -11

 .2014مايو  20-18المناخية على قارة افريقيا 

)األحترار  2015/  5-1جيو تونس ) -المشاركة في مؤتمر الدولي لتطبيقيات الجغرافية والجيو فضاء-12

 مشترك( .العالمي ، مؤشراته ، انعكاساته في ظل التغيرات المناخية )

المشاركة  في مؤتمر التنمية المستدامة في الوطن العربي بين  االمكانيات وطموحات الشعوب للمدة -13

 .م (2019( فبراير لسنة )  4ـــ 2بين ) 

 

 التأليف والترجمة : ــ .ب

تاليف كتاب جغرافية األمريكتين وهو كتاب منهجي مقرر تدريسه في أقسام الجغرافية، ) منفرد(  -1

 م(.2007، لسنة 

تاليف كتاب جغرافية الطقس والمناخ وهو كتاب منهجي مقرر تدريسه في اقسام الجغرافية، )  -2

 م( .2009منفرد ( سنة )

تاليف كتاب المناخ التطبيقي وهو كتاب منهجي مقرر تدريسه في أقسام الجغرافية ) مشترك(  -3

 م( .2011,لسنة )

, بمناسبة النجف  2012لمية تخصصية االشراف على تأليف كتاب جغرافية النجف دراسات ع  -4

 عاصمة الثقافة اإلسالمية  .

 م (. 2013تاليف كتاب مناخ العراق  مشترك مع االستاذ الدكتور  عبد الحسن مدفون ابو رحيل ) -5

تاليف كتاب مناخ البصرة والظواهر الطقسية والمناخية القاسية المرافقة له ) منفرد( ، لسنة )  -6

 م(  . 2014

 م( .2015مشترك ، لسنة ) -عالمي، مؤشراته انعكاساته في ظل التغيرات المناخيةاالحترار ال -7

 م (.2015جغرافية الوطن العربي السياحية  )منفرد ( لسنة ) -8

 م(2017كتاب المناخ والبيئة) منفرد( لسنة )   -9

 م(.2017كتاب التلوث الجوي في العراق ــ دراسة بيئية مناخية ) مشترك( لسنة )  -10



الجغرافية العامة ) الطبيعية( للصف الرابع االعدادي  ) دائرة التعليم الديني  كتاب مبادئ  -11

 م(.2017والدراسات االسالمية( مدارس الوقف الشيعي لسنة ) 

 م(2018ـــ  2017)  االشتراك في تاليف وتقويم   كتاب الجغرافية العامة ) البشرية(   -12

 تاليف وتقويم علمي لكتاب) جغرافية العالم االسالمي( للصف السادس االعدادي  -13

 م( .2019تاليف كتاب ) المناخ الطبي ( ) مشترك ( )   -14

 م(.2019/2020تاليف كتاب  الجيومورفولوجية المناخية( ) منفرد ( لسنة )   -15

 م(.2021تاليف كتاب ) جغرافية الري والبزل( ، ) منفرد ( )  -16

  

 الشهادات التقديرية وشهادات المشاركة : ـــ عاشراً:

 م.31/1/2001شهادة تقديرية لسالمة اللغة العربية في .1

 شهادة تقديرية للحصول على مرتبة االستاذية من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ..2

ة الكوفة عشهادة تقديرية للمشاركة في الندوة العلمية للبيئة والتلوث الذي عقدته جامعة الكوفة جام.3

 م.7/5/2007

شهادة تقديرية في المؤتمر الوطني االول لتطوير التعليم العالي في العراق الذي عقد في اقليم .4

 م.12/2007/ 24 -23كردستان 

شهادة تقديرية للمشاركة في المؤتمر العلمي االول لطلبة جامعة الكوفة لتطوير التعليم العالي االحد .5

 .2008/ايار 4

/ نيسان 23-22للمشاركة في المؤتمر العلمي الثاني للعلوم االنسانية في جامعة الكوفة شهادة تقديرية .6

2009. 

-15شهادة تقديرية في المؤتمر االول لضمان الجودة واالعتماد االكاديمي في جامعة الكوفة .7

16/12/2009. 

 م.8/6/2009شهادة تقديرية في الندوة العلمية االحتباس الحراري وتأثيراته البيئية .8

شهادة تقديرية للمشاركة في ندوة البيئة والحياة الذي عقد في قسم الكيمياء / كلية العلوم/ جامعة .9

 م.2009/نيسان /8الكوفة 

 شهادة تقديرية لإلسهام الفاعل في المؤتمر العلمي الثلث لطالبات كلية التربية للبنات..10

ية الثالث لبحوث المراحل المتهيئة / كلشهادة تقديرية للجهود العلمية المتميزة في المؤتمر العلمي .11

 م.24/3/2010-23التربية للبنات 

شهادة تقديرية إلنجاح ندوة ظاهرة التصحر األسباب والمعالجات/ كلية الزراعة / جامعة الكوفة .12

6/7/2010. 

لمحطة االنواء الجوية  2009شهادة تقديرية تثمين جهود في أعداد التقرير السنوي االول لعام .13

22/3/2010. 

 شهادة تقديرية للمشاركة العلمية الفاعلة في المؤتمر العلمي الموسوم..14

ً للمشاركة الفاعلة في المؤتمر السنوي الثاني لضمان الجودة واالعتماد .15 شهادة تقديرية تثمينا

 .28/12/2010-26االكاديمي في جامعة الكوفة في المدة من 

  2011البحث العلمي بمناسبة يوم العلم ,شهادة تقديرية من وزارة التعليم العالي و.16



/اذار 2-1شهادة تقديرية في المؤتمر التوجهات الجغرافية لمعالجة األمن الغذائي  في العراق   .17

 م.2011

شهادة تقديرية بمناسبة الحصول على لقب االستاذ األول على جامعة الكوفة عن العلوم االنسانية .18

 .  2011نيسان -6علمي السيد وزير التعليم العالي والبحث ال

-24شهادة تقديرية بمناسبة الحصول على لقب االستاذ األول من السيد عميد كلية التربية للبنات.19

4-2011. 

شهادة تقديرية من الجمعية االفريقية للتنمية المستدامة للمشاركة في المؤتمر الدولي الخامس حول .20

/ كانون االول  20-17بية واالفريقية )االفاق المستقبلية للتنمية المستدامة في الدول العر

 )شرم الشيخ(.2011,

 20/12/2011في  35797شهادة تقديرية لنشر ثالثة بحوث في مجالت عالمية رصينة بالعدد .21

  2012. شهادة تقديرية من كلية تربية للعلوم االنسانية جامعة واسط , المؤتمر العلمي الخامس , 22

المركز الدولي للخدمات (" isceitكاديمية المصرية لتنمية البيئة ". شهادة تقديرية من الجمعية اال23

واالستشارات البيئية وتكنلوجيا المعلومات(لمشاركتنا كعضو في اللجنة العلمية للمؤتمر فضال عن القاء 

بحث حول االفاق المستقبلبة للتنمية البيئية في الوطن العربي ومواجهة التحديات والموسوم )مصادر الطاقة 

"  4/2012/ 24-21المتجددة والنظيفة واستعماالتها لمواجهة التغير المناخي في العالم والوطن العربي )

 شرم الشيخ" (.الجمعية االكاديمية المصرية لتنمية البيئة.

(عن 20/10/2012.شهادة تقديرية من منظمة االور عربية البحاث البيئة والمياه والصحراء للفترة)24

 يا)انطاليا( والموسوم الظواهر الغبارية وتأثيرها على درجة الحرارة في العراق(.القاء بحث في ترك

لكوفة ) جامعة ا –شهادة تقديرية للجهود المتميزة والفاعلة في الندوة العلمية التي  اقامتها كلية االداب 25

 اليات النهوض بواقع الدرسات العليا في اقسام الجغرافية في الجامعات العراقية(.

شهادة تقديرية من السيد صدر الدين القبنجي رئيس الجمعة االسالمية للجهود العلمية في تقويم  -26

 المصادر المشاركة في المسابقة الفضل كتاب عن النجف .

ـ درع اإلبداع العلمي / في المؤتمر الدولي السادس للموارد المائية والبيئية والذي عقد في تركيا  27

 م( . 30/10/2014ـ  27لقب أستاذ متمرس وللمدة بين ))أسطنبول( لحصولي على 

ــشهادة مشاركة  في دورة  الحاسبات التي أقامتها وحدة التدريب المستمر في جامعة الكفيل للمدة بين  28

 م(2017/ 21/5ـــ  2017/ 5/ 20)

كلية التمريض ــ شهادة مشاركة في المؤتمر الدولي الثاني حول النزوح والهجرة ( جامعة الكوفة /  29

 م(2018/  25/2ــ  24وبالتعاون مع جامعة الكفيل يوم االحد الموافق )

ــ شهادة مشاركة  في ورشة العمل الموسومة ) بناء القدرات  للمالكات التدريسية ( التي اقامتها جامعة  30

طلبات مي وفقا لمتالكفيل  وباشراف وحدة التدريب المستمر  تحت عنوان ) ضمان الجودة واالعتماد االكادي

 م(.2018/  6/4إتحاد الجامعات العربية ( وبتاريخ ) 

  

ــ  شهادة مشاركة في  مؤتمر االمام  الحسن المجتبى ) عليه السالم (  العلمي الدولي   السنوي  31

ن والخامس الذي تقيمه الهيأة العليا  لمشروع الحلة مدينة االمام الحسن المجتبى ) عليه السالم( ،وبالتعا

 بين جامعة بابل / كلية العلوم االسالمية  وجامعة الكفيل  للمدة بين :

 م( .2018/ تشرين الثاني /  18ــ 16) 



ــ  شهادة مشاركة  في ورشة العمل الموسومة ) بناء القدرات  للمالكات التدريسية ( التي اقامتها  32

 جامعة الكفيل  وباشراف وحدة التدريب المستمر  تحت عنوان :

 ) دور الجامعات في دعم ونمو  االبتكار وريادة االعمال والمؤسسية في العمل( وبتاريخ  

 م(.2018/ 11/  16) 

 ــ شهادة مشاركة في المحاضرة العلمية الموسومة: 33   

) التصتيف الوطتي للجامعات والكليات االهلية( والتي أقامتها جامعة الكفيل / كلية الهندسة التقنية ، 

 م( .2019/  5/ 5وحدة التدريب المستمر يوم االحد الموافق ى) وباشراف

 ـــ  شهادة مشاركة في الورشة الموسومة : 34

 ) نظام المقررات الدراسية( والتي أقامتها جامعة الكفيل / وحدة التعليم المستمر يوم الثالثاء

 م(2019/  5/  14الموافق ) 

 

 أحد عشر:   كتب الشكر والتقدير : ـــ

 )شكر وتقدير من رؤساء جامعة الكوفة.كتب -أ

 .10/1/2002في 202العدد -شكر وتقدير من رئيس جامعة الكوفة .1

 .25/3/2002في  1773العددع/–شكر وتقدير من رئيس جامعة الكوفة  .2

 .1/6/2006في  4645العدد  –شكر وتقدير من رئيس جامعة الكوفة  .3

 .13/9/2007في  11082العدد  –شكر وتقدير من رئيس جامعة الكوفة  .4

 .15/5/2008في  6288العدد  –شكر وتقدير من رئيس جامعة الكوفة  .5

 .8/6/2009شكر وتقدير من رئيس جامعة الكوفة في  .6

 17/12/2009في  658العدد م/ -شكر وتقدير من رئيس جامعة الكوفة .7

 .20/1/2010في 1508العدد س.ت  -شكر وتقدير من رئيس جامعة الكوفة .8

 /ايار.4معة الكوفة عن المؤتمر األول لطلبة جامعة الكوفة شكر وتقدير من رئيس جا .9

 .2007-.شكر وتقدير من رئيس جامعة الكوفة عن الندوة العلمية األولى عن التلوث10

 .شكر وتقدير من رئيس جامعة الكوفة عن المؤتمر الثاني للعلوم األنسانية.11

كتاب ج. الطقس والمناخ ع م شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة الكوفة عن تأليف  -12

 م.658/17/12/2009/

 م.17/12/2009في  658شكر وتقدير من رئيس الجامعة الهداء جغرافية الطقس والمناخ بالعدد م/ -13

  2009/ 20/12في  7246شكر وتقدير للجهود المبذولة لمناقشة رسالة ماجستير ،  – 14

في  6669لرئيس جامعة الكوفة بالعدد ب/ت/.شكر وتقدير تثمين جهود من المساعد العلمي 15

23/3/2010. 

في  519, من مجلة البحوث الجغرافي , العدد م /  12.شكر وتقدير من رئيس الجامعة لصدور العدد 16 

2/8/2010 

 8298.شكر وتقدير للجهود المتميزة في لجنة الترقيات العلمية في الكتاب المرقم ش.ت ,للكتاب المرقم 17

,1/4/2010 

. شكر وتقدير للمشاركة في مناقشة رسالة الماجستير دراسة تحليلية لعالقة المناخ بتخطيط وتصميم 18

 4/4/2010المناطق والوحدات السكنية في مدينة النجف ,



  2/8/2010في  519.شكر وتقدير لصدور العدد الثاني عشر من مجلة البحوث الجغرافية بالعدد م  19

-8-25في  21565فية االمريكيتين وجغرافية الطقس والمناخ ش ت . شكر وتقدير لصدور جغرا 20

2010 . 

شكر وتقدير من رئيس جامعة الكوفة على اهدءا كتاب جغرافية األمريكتين وجغرافية الطقس بالعدد  -21

 .25/8/2010في  23564س ت/ 

 . 2010/ 1/4 في 8298. شكر وتقدير لالداء المتميز في لجنة الترقيات العلمية بالعدد س ت/ 22 

.  شكر وتقدير من رئيس جامعة الكوفة للجهود المتميزة في تقرير محطة االنواء الجوية بالعدد ش ت 23

 .31/3/2010في  8304/

. شكر وتقدير من رئيس الجامعة للجهود الحديثة واالداء المتميز في ندوة التغيرات المناخية وتاثيراتها  24

 . 2010/ 14/12في  32003البيئية في العراق ، ش ت / 

 

. شكر وتقدير من رئيس الجامعة للجهود الحثيثة والمتميزة في أنجاح الندوة العلمية عن حرائق بحر 25

 .18/1/2011في  1575النجف ,ش.ت.

 .2/2011/ 20في  4214. شكر وتقدير للجهود الحثيثة والمتميزة في مهام رئاسة قسم الجغرافية ش ت 26

في  304س جامعة الكوفة على اهداء مجلة البحوث الجغرافية ع م شكر وتقدير من رئي -27

 م.29/3/2011

ب.ت  14شكر وتقدير من مساعد رئيس جامعة الكوفة لصدور العدد من مجلة البحوث العدد  -. 28

 م.24/3/2011 21913

في  3245. شكر وتقدير من عميد الكلية للجهود المبذولة في مناقشة رسالة ماجستير زهراء عدنان ، 29

5/5/2011 . 

بالكتاب المرقم  14شكر وتقدير من رئيس جامعة الكوفة على اهداء مجلة البحوث الجغرافية العدد  -. 30

 م.20/6/2011في   541م/ 

شكر وتقدير من رئيس جامعة الكوفة على االداء المتميز لترئسنا لجنة الترقيات العلمية الفرعية  -. 31

 .2011/ .18/7في  19559اب المرقم ش.ت.لكلية التربية للبنات للكت

 19842. شكر وتقدير للجهود في مناقشة البحوث التطبيقية التي تخدم المجتمع المحيط بالجامعة ش ش 32

 20/7/2011في 

شكر وتقدير من رئيس جامعة الكوفة االستاذ الدكتور عقيل عبد ياسين لالداء المتميز في انجاز  -. 33 

 29/8/2011في  23279خدمة المجمتع المحيط بالجامعة بالكتاب المرقم ش.ت. البحوث التطبيقية في 

 4241شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة الكوفة للجهود واالداء المستمر خالل رئاسة القسم س ث/  -34

 م.20/2/2011

علوم لشكر وتقدير من السيد رئيس جامعة الكوفة بمناسبة الحصول على لقب االستاذ االول في ا -35 

 م.2011نيسان  6اإلنسانية على الجامعات العراقية يوم 

. شكر وتقدير من رئيس جامعة الكوفة االستاذ الدكتور عقيل عبد ياسين لصدور كتابنا الجديد علم 36

 . 12/12/2011في  34673المناخ التطبيقي )مشترك(بالكتاب المرقم ع 



شم االعرجي للمشاركة الفاعلة في اصدار موسوعة . شكر وتقدير من رئيس جامعة بابل أ.د. نبيل ها37

 .13/12/2011في  820الحلة الحضارية )المحور الجغرافي ( العدد أ.س في 

. شكر وتقدير من رئيس جامعة الكوفة االستاذ الدكتور عقيل عبد ياسين للجهود المتميزة الصدار 38

 10الكتب المؤلفة من قبلنا وهي جغرافية الطقس المناخ وجغرافية االمريكتين وعلم المناخ التطبيقي م/ 

  18/1/2012بتاريخ 

 

الموسومة ) العواصف الغبارية في العراق . شكر وتقدير للجهود المبذولة والمتميزة في الندوة  39

 . 2012-5-29في  16838وتاثيرتها البيئية ( العدد ش ت 

. شكر وتقدير للجهود المبذولة والمتميزة  والمشاركة في المؤتمر الدولي التاسع للتنمية المستدامة الذي  40

 . 11/6/2012في  18283بالكتاب ذي العدد ش ت  4/2012/ 24-12عقد في شرم الشيخ 

 213. شكر وتقدير عن صدوركتابنا  الموسوم ) جغرافية النجف دراسة علمية تخصصية ( العدد  م/ 41

 . 14/6/2012في 

. تثمينا للجهود المبذولة والمتميزة في اللجان االمتحانية المركزية والفرعية للدراسات العليا  واالولية 42

 . 22/12/2012 في 38251بالعدد ش ت  2012-2011للعام الدراسي 

 . 29/5/2012في  16838. شكر وتقدير للجهود المبذولة في ندوة العواصف الغبارية ، ش ت / 43

 .22/12/2012في  38256. شكر وتقدير للجهود المبذولة في اللجان االمتحانية ، ش ت / 44

في  18283. شكر وتقدير للمشاركة في المؤتمر الدولي التاسع في شرم الشيخ /مصر ، ش ت /45

11/6/2012 . 

في  1549. شكر وتقدير اللقاء بحث في المؤتمر الدولي البحاث البيئة والصحراء / تركيا ، ش ت / 46

23/1/2013 . 

في  24460. شكر وتقدير للجهود المبذولة النجاز معامالت التدريسيين للترقية العلمية ، ش ت/ 47

25/9/2013 . 

 . 30/9/2013في  24850طالبات ، ش ت/ . شكر وتقدير لالشراف على تطبيق 48

 . 20/1/2014في  1670. شكر وتقدير النجاز االعمال المناطة في العملية االمتحانية ، ش ت/49

 )المكتبة المركزية(11/5/2014في  34شكر وتقدير الهداء كتاب مناخ البصرة  -50

في  705كلية التربية للبنات ع.مشكر وتقدير لتثمين الجهود في انجاز البحوث الجغرافيو/ عمادة  -51

22/5/2014 

( في 8/4/1356.شكر وتقدير جامعة البصرة)اهداء كتاب()مناخ البصرة وظواهر الطقس القاسي(العدد52

6/8/2014 

.شكر وتقدير /جامعة البصرة كلية العلوم االنسانية لمناقشة طالب الدكتوراه مهند حسن رهيف 53

 17/5/2014في  3/7/6286

 م.21/10/2014في  8416التعليم العالي / الدائرة القانونية /قسم الموارد البشرية( ف/ع/ . وزارة54

تقويم بحث المؤتمر  5/2/2015في  959. جامعة واسط/ كمادة كلية التربية / مكتب السيد العميد العدد 55

 العلمي الدولي الخامس



جهود المبذولة في االشراف على الطالبة لل 18/2/2015في  1286. عمادة كلية التربية للبنات بالعدد 56

 بتول نوري محسن

للجهود المبذولة  2/4/2015في  7/54/696.جامعة ذي قار /كلية االداب/مكتب العميد بالكتاب المرقم 57

 في مناقشة رسالة الماجستير علياء عبد هللا

 . 9/3/2015( في 200. االمين العام للمكتبة المركزية /جامعة الكوفة/ شكر على اهداء بالعدد)58

 .م21/10/2014بتاريخ  4/8416.  شكر وتقدير من السيد وزير التعليم والبحث العلمي / ذو العدد ق/59

 25611.شكر وتقدير  من السيد  وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالعدد ش ت /60

 م.26/1/2015بتاريخ

( وبتاريخ  4/1/17742: شكر وتقدير  من السيد  وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالعدد ) ق /61

 م(.29/9/2016)

: شكر وتقدير من السيد وكيل وزير التعليم العالي والبحث العلمي االستاذ الدكتور فؤاد قاسم محمد ، 62

 م( .2016/ 14/1ريخ )( وبتا328/ 4بالكتاب ذي العدد )ب ث 

( وبتاريخ 4/7666بالكتاب ذي العدد)ق/ : شكر وتقدير  من السيد  وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،63

 م( .2017/ 4/4)

: شكر وتقدير من السيد وكيل وزير التعليم العالي والبحث العلمي االستاذ الدكتور فؤاد قاسم محمد ، 64

 م( .15/1/2018وبياريخ )( 318بالكتاب ذي العدد )ب ع /

(  3/288شكر وتقدير  من السيد  وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بالكتاب ذي العدد: ) م و  65

 م( .2018/  12/2وبتاريخ ) 

 

ـ شكر وتقدير من جامعة الكوفة / كلية التمريض  في المؤتمر المشترك مع جامعة الكفيل للمدة بين 66

February 2018)   and 25 th th24)  

 م(.2019/ 11/2( وبتاريخ ) 2/673ــ شكر وتقدير من رئيس جامعة الكفيل بالعدد )د/ 67  

 م .2019/ 16/2( وبتاريخ ) 2/779ــ شكر وتقدير من رئيس جامعة الكفيل بالعدد )د/68 

 

 

 الشكر والتقدير من وزارة التربية وعميد كلية التربية للبنات: ــــ-ب

 .7/5/1979من وزارة التربية في  شكر وتقدير.1

 .5/5/1980شكر وتقدير من وزارة التربية في .2

 .21/4/1983شكر وتقدير من وزارة التربية في .3

 .21/6/1983شكر وتقدير من وزارة التربية في .4

 .16/1/1984شكر وتقدير من وزارة التربية في .5

 .4/5/1986شكر وتقدير من وزارة التربية في .6

 .20/6/1992وزارة التربية في شكر وتقدير من .7

 .28/4/2001في 49العدد –شكر وتقدير من محافظة النجف)محافظ النجف( .8

 .3/2/2002في  19العدد –شكر وتقدير من عميد كلية اآلداب/ الكوفة .9



 .29/9/2001في  2951العدد  -شكر وتقدير لرئاسة اللجنة األمتحانية.10

 .5/10/2004في  2695العدد  –نجازاألمتحاناتشكر وتقدير من عميد كلية التربية للبنات ال.11

 .28/8/2005في  2722العدد  –شكر وتقدير من عميد كلية التربية للبنات)ترقية استاذية( .12

 .2/1/2005في  4العدد  –شكر وتقدير من عميد كلية التربية للبنات )العام الميالدي( .13

 .23/9/2005في  3082العدد -ت(شكر وتقدير من عميد كلية التربية للبنات )النجازاألمتحانا.14

شكر وتقدير من عميد كلية التربية للبنات)للجهود المميزة والكفاءة العلمية الرصينة والظهار القسم .15

 .8/11/2006في  5067العدد -بشكل مميز على االقسام االخرى (

 .6/2/2007في  460العدد -شكر وتقدير من عميد كلية التربية للبنات)النجاز امتحانات(.16

 .17/8/2006في  2923العدد -شكر وتقدير من عميد كلية التربية للبنات)النجاز امتحانات(.17

 .27/3/2007في  112العدد  -.شكر وتقدير من عميد كلية التربية/كوفة18

 .7/2007/ 19في 2954العدد  -شكر وتقدير من عميد كلية التربية)لجان امتحانية(19

 .1/2/2007في  399العدد  –.شكر وتقدير من عميد كلية التربية 20

 .30/7/2008في 4519العدد  -.شكر وتقدير من عميد كلية التربية21

 .30/12/2008في 7839العدد–.شكر وتقدير من عميد كلية التربية 22

 .26/3/2009في  1547العدد  -.شكر وتقدير من عميد كلية التربية23

 .12/3/2009في  1239العدد  -.شكر وتقدير من عميد كلية التربية للبنات24

 .24/9/2009في  46800العدد  -.شكر وتقدير من عميد كلية التربية للبنات25

 .26/3/2009في 1547العدد  -.شكر وتقدير من عميد كلية التربية للبنات26

 .3/12/2009في  6701العدد -.شكر وتقدير عميد كلية التربية للبنات27

 .25/1/2009في  453العدد  –نات عن المناقشة .شكر وتقدير من عميد كلية التربية للب28

 6079شككككر وتقدير عن اهداء نسكككخة من مجلة البحوث الجغرافية من عميد كلية التربية للبنات ع:  -29

 .4/8/2010في 

. شككككككككر وتقدير من عميد كلية العلوم جامعة الكوفة لمشكككككككاركتنا في تقييم البحوث الى مؤتمر الكوفة 30

 . 25/10/2010في  4809د االول للفيزياء بالعد

شكر وتقدير من السيد عميد كلية التربية للبنات بمناسبة الحصول على لقب االستاذ االول في العلوم  -31

 .2011نيسان  6االنسانية على الجامعات العراقية يوم 

في  دشككككر وتقدير من السكككيد عميد كلية التربية للبنات عن مناقشكككة طالبة الماجسكككتير االء محمد جوا-32

 . 5/5/2011في  3245العدد 

من مجلة البحوث الجغرافية .ع  14شككككر وتقدير من السكككيد عميد كلية التربية للبنات لصكككدور العدد -33

 20/6/2011في  4308.

شككككككر وتقدير من السكككككيد عميد كلية التربية للبنات لمناقشكككككة طالب الماجسكككككتير مهند حطاب شكككككبر  -34

 .28/9/2011في  6833.ع.

تقدير من السككيد عميد كلية التربية جامعة البصككرة لمناقش طالب الدكتوراه علي  ليص ناهي شكككر و-35

 \. 17/11/2011في  6667في العدد 



شككككر وتقدير من السكككيد عميد كلية التربية للبنات للجهود المبذولة في تقويم البحوث العلمية الخاصكككة -36

 18/12/2011في  9251قم بمجلة كلية التربية للعلوم االنسانية بالكتاب المر

شكككككر وتقدير من السككككيد عميد كلية التربية للبنات للجهود المبذولة في تاليف الكتب العلمية وخاصككككة -37

 29/12/2011في  9697كتاب علم المناخ التطبيقي )مشترك( بالعدد 

الجغرافية في من مجلة البحوث  15شككككر وتقدير من السكككيد عميد كلية التربية للبنات لصكككدور العدد -38

 2012/ 3/  26في  2100العدد .ع.

شكككر وتقدير من السككيد عميد كلية التربية للبنات للجهود المبذولة في توجيه التدريسككن باالعتماد على -39

  26/3/2012في  2132المصطالحات في اللغة االنكليزية واعتمادها في المقررات الدراسية بالعدد , 

د كلية التربية للبنات لمناسككبة على اشككرافنا ومشككاركتنا في صككدور كتاب شكككر وتقدير من السككيد عمي -40

  2012/ 4/4في  2355جغرافية النجف دراسات علمية متخصصة في العدد 

شككككر وتقدير من السكككيد عميد كلية التربية للبنات لترئسكككنا ومشكككاركتنا الفاعلة في الندوة العلمية التي -41

لموسومة )العواصف الغبارية في العراق وتاثيراتها البيئية ( في  الكتاب اقامها قسم الجغرافية في كليتنا ا

 . 3/5/2012في  3081المرقم 

سنا مناقشة طالب الماجستير في قسم الجغرافية -42 سيد عميد كلية التربية للبنات لترئ شكر وتقدير من ال

 6/5/2012في  3108شيماء عيسى جاسم في الكتاب المرقم 

السيد عميد كلية التربية للبنات للجهود العلمية لمشاركتنا في المؤتمر الدولي التاسع شكر وتقدير من -43

  8/5/2012في  3181الذي عقد في جمهورية مصر العربية في الكتاب المرقم 

شككككر وتقدير من السكككيد عميد كلية التربية للبنات : رئيس لجنة  مناقشكككة طالب الماجسكككتير في قسكككم -44

 . 20/5/2012في  3493د كامل  في الكتاب المرقم الجغرافية دالل عاي

عام  45 ية لل حان ية االمت ية العمل بات ال جاز متطل ية وان عداد وتهئ بذولة في ا قدير للجهود الم . شككككككككر وت

 . 30/9/2012في   6580بالعدد  2012-2011الدراسي 

ه عمادة خالل فترة تسكككلم .شككككر وتقدير من عميد كلية التربية للبنات للجهود المبذولة في ادارة الفسكككم46

 م3/2/2013( في  813الكلية بالعدد)

.شككككر وتقدير للجهود المبذولة في المشكككاركة في الندوة العلمية الموسكككومة )دور الجغرافية في االفاق 46

 م.28/3/2013في 2547المستقبلية للتنمية المستدامة في العراق(وانجاحها ،برقم 

 705ية للبنات تثمين الجهود في ادارة مجلة البحوث الجغرافية م. شكككككر وتقدير من عميد كلية الترب -47

 م.29/5/2014في 

 م .21/10/2014في  18416.  4شكر وتقدير من وزير التعليم العالي والبحث العلمي العدد ق. ــ 48 

 18/1/2015بتاريخ  463.شكر وتقدير من عميد كلية التربية للبنات عن مناقشة دكتوراة العدد 49

عدد .50 عدد ال ماجسكككككككتير ال ناقشككككككككة  نات عن م ية للب ية الترب يد كل قدير من عم تاريخ  516شككككككككر وت ب

19/1/2015. 

شكككر وتقدير من السككيد مدير مركزدراسككات الكوفة لتعاوننا معهم في تقويم البحوث العلمية التي  -51 

 م( .30/1/2017(   وبتاريخ ) 161تنشر في مجلتهم بكتابهم ذو العدد)

تقدير من االمين العام للمكتبة المركزية في جامعة الكوفة الهداء كتابي ) المناخ والبيئة( ـككـكك شكر و52 

 م( .19/4/2017(  في ) 161بكتابهم ذي العدد)



شككككككر وتقدير من السكككككيد عميد كلية التربية ابن رشكككككد لمناقشكككككة اطروحة دكتوراه) تقييم مناخي  -53

 م(5/3/2017(وبتاريخ  )1315كتايهم ذو العدد)الستخدام الخاليا الشمسية في مدينة بغداد( ب

شكككر وتقدير من  السككيد عميد كلية االداب جامعة الكوفةالهدائنا لمكتبتهم كتابي ) المناخ والبيئة(  -54

 م( .20/4/2017(و بتاريخ )  58بكتابهم ذو العدد)م/

ة الترقيات العلمية ومراجع ــ شكر وتقدير من  السيد عميد كلية  الكفيل الجامعة للجهود المبذولة في55

 م(                                          2017/ 3/6( وبتاريخ ) 3113الوزارة بالكتاب ذو العدد)

 م(2017/ 8/ 29وفي 5291. شكر وتقدير من عميدة كلية التربية للبنات في الكتاب ذي العدد) 56

  3/1/2018في  64ة الكوفة في العدد شكر وتقدير من عميد كلية التربية للبنات / جامع -57

 م. 3/1/2018في  21شكر وتقدير من جامعة الكوفة / المكتبة المركزية في العدد م.م / -58

 م. 15/1/2018/ في 7شكر وتقدير من عميد كلية االداب / جامعة الكوفة في العدد م / -59

 شكر وتقدير من داخل الجامعة وخارجها : -جـ

 .12/9/2000في  540/1879العدد د/–كلية التربية/جامعة البصرة  شكر وتقدير من عميد.1

 .19/3/2001في  3/20العدد ع  –شكر وتقدير من كلية اآلداب/ جامعة الكوفة .2

 .29/9/2001في  2951العدد ع  –شكر وتقدير من عميد كلية التربية للبنات .3

 .28/4/2001في  1944العدد  –شكر وتقدير من محافظة النجف .4

 .7/3/2002في  7/35/613العدد  –وتقدير من كلية اآلداب/ جامعة البصرة شكر .5

 .17/7/2005في  3/7/235العدد  –شكر وتقدير من كلية اآلداب / جامعة البصرة .6

 .29/11/2005في  20/774العدد ش –شكر وتقدير من مركز دراسات الخليج/ جامعة الكوفة .7

 .3/9/2006في  1816العدد -ةشكر وتقدير من كلية التربية/ جامعة القادسي.8

 .11/9/2006في  864العدد -شكر وتقدير من كلية اآلداب/ جامعة بابل.9

 .19/10/2006في  3/7/376العدد  –.شكر وتقدير من كلية االداب /جامعة البصرة 10

 .10/1/2007في  1373العدد –.شكر وتقدير من كلية االداب/ جامعة البصرة 11

ية االداب / جامعة الكوفة لالشتراك الندوة الحوارية االولى القسام الجغرافية . شكر وتقدير من عميد كل12

 . 27/5/2007في  112العدد  –في الجامعات العراقية 

في  6292العدد –.شكر وتقدير من مجلس محافظة النجف للسادة التدريسيين المتميزين في الجامعة 13

22/10/2007. 

 .23/2/2009في  6727العدد  –ات األيرانية/ جامعة البصرة .شكر وتقدير من مدير مركز الدراس14

 .22/4/2009في  1362العدد  -.شكر وتقدير من كلية العلوم/جامعة الكوفة15

شكر وتقدير من السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي االستاذ االول في العلوم االنسانية على  -16

 . 2011نيسان  6الجامعات العراقية يوم 

ـــ شكر وتقدير من السيد وزير التعليم العالي للمشاركة في نشر بحوث في مجالت عالمية بالعدد)م 17

 م.5/6/2011في 10/908و

. شكر وتقدير من مجلس محافظة النجف للجهود المبذولة والمتميزة في انجاز البحوث التطبيقية في 18

 .3/10/2011في  862/  27مجال خدمة المجتمع المحيط بجامعة الكوفة في العدد 



 م. 12/2012/ 27في 1210ـ شكروتقدير من مدير مركز دراسات البصرة والخليج العربي بالعدد 19

 م11/5/2014في  340جامعة الكوفة/ االمانه العامة للمكتبة المركزية شكر على اهداء  -20

( في 3/7/6286ن رهيف)جامعة البصرة / كلية التربية للعلوم االنسانية عن مناقشة طالب مهند حس -21

17/9/2014. 

االمانة العامة المكتبة المركزية اهداء كتاب البصرة ) مناخ البصرة وظواهره الطقس  -جامعة البصرة -22

 م(.6/8/2014في  8/4/1356القاسي)

 .4/8/2014بتاريخ: 7/16/2635جامعة البصرة كلية االداب اهداء كتاب العدد .23

 5/2/2015بتاريخ  959للبنات ذو العدد شكر وتقدير من كلية التربية  .24

بتاريخ  1286شكر وتقدير من عميد كلية التربية للبنات عن مناقشة بتول نوري محسن ذو العدد  .25

18/2/2015 

بتاريخ 200شكر وتقدير عن مجلة البحوث الجغرافية من االمين العام للمكتبة المركزية ذو العدد  .26

9/3/2015  

 2/4/2015بتاريخ  7/4/696داب /ذي قار شكر وتقدير من عميد كلية اال .27

بتاريخ  705شكر وتقدير من عميد كلية التربية للبنات عن مجلة البحوث الجغرافية ذو العدد م .28

29/5/2014 

 .8/9/2015بتاريخ  5762شكر وتقدير من عميد كلية االداب /جامعة الكوفة ذو العدد  .29

 .7/12/2015بتاريخ  546الكوفة ذو العدد م/شكر وتقدير من عميد كلية التربية للبنات/ جامعة  .30

شكر وتقدير من السيد وكيل الوزارة للشؤون البحث العلمي أ.د. فؤاد قاسم محمد بالرقم )ن ت /  .31

 . 14/1/2016في  328

 . 25/2/2016( في 1434شكر وتقدير من عميد كلية التربية للبنات بالعدد ) .32

 . 7/4/2016( في 1147 1عدد )مشكر وتقدير من عميد كلية التربية للبنات بال .33

 م.27/3/2016( في 1672شكروتقدير من عميد كلية اآلداب / جامعة الكوفة بالعدد ) .34

 

 م (. 4/5/2016( وبتاريخ  ) 2944شكر وتقدير من عميد كلية التربية للبنات بالعدد)   .35

( وبتاريخ  2/476شكر وتقدير  جامعة كربالء /كلية العلوم السياحية /السيد العميد  العدد)  .36

 م( 22/4/2018)

م( 4/2018/ 30( وبتاريخ  ) 7/16/1610شكر وتقدير  جامعة البصرة /كلية االداب  بالعدد  ) .37

. 

م( . 30/4/2018( وبتاريخ )   7/16/1610شكر وتقدير جامعة البصرة /كلية االداب بالعدد)   .38

 م(10/6/2018( وبتاريخ )   2536والمحول لنا بالكتاب )  م أ / 

 

 

 م (.2019/ 3/2( وبتاريخ 1797ر وتقديرمن السيد مدير التغليم الجامعي االهلي يالعدد ) شك .39

 م( .2020/ 7/ 20( وبتاريخ )4014شكر وتقدير من السيد محافظ النجف االشرف يالعدد ) .40

 م( .27/7/2020( وبتاريخ 4225شكر وتقدير من السيد محافظ النجف االشرف يالعدد ) ــ 38



 راك في مشاريع البحث والتطوير: ــاثنا عشر: االشت

شتراك في ترتيب سلم االوليات للبحوث والدراسات ضمن مشروع )كيف يؤسس بيت الحكمة  .1

 .7/11/2012في  7560لنهضة العراق وبناء دولته(. كتاب ذو العدد 

االشتراك في اعداد كراس تعريفي لجمهورية العراق ضمن دائرة البحث والتطوير.كتاب ذو العدد  .2

 .15/10/2012في  30716ت /ب 

 مشروع تأليف كتاب جغرافية النجف في ضمن النجف عاصمة الثقافة االسالمية. .3

:  تكليفنا بدراسة مشروع إقامة مركز لبحوث الصحرا في الجامعة في اتلكتاب ذي العدد )ش 4

 م( .2015/ 11/ 18( وبتاريخ 5/33921

 ثالث عشر : االوامر الوزارية  : ــــــ

الوزاري الصادر بموافقة معالي وزير التعليم العالي ووفق ما جاء بكتاب هيئة االمر  .1

وترشيحي رئيس لجنة استحداث دراسة  4/11/2009في  2914س المرقم   12الرأي 

الماجستير في قسم الجغرافية في كلية التربية االساسية الجامعة المستنصرية بالعدد ب ت 

 . 13/1/2010في  285

الصادر بموافقة معالي وزير التعليم العالي ووفق ما جاء بمحضر الجلسة  االمر الوزاري  .2

  8/2/2011في  362س  12وكتاب هيئة الراي المرقم  2011االولى لهيئة البحث العلمي 

 –وترشيحي رئيس لجنة استحداث دراسة الماجستير في قسم الجغرافية في كلية  التربية 

 . 9/8/2011 في 348جامعة كربالء بالكتاب بالعدد 

في  30716عضو للجنة الوزارية العدد كراس تعريفي لجمهورية العراق بالعدد ب ت / .3

15/10/2012 . 

عضو في لجنة الترقيات العلمية  المركزية في الوزراة للنظر في طلبات  االعتراض  .4

 المقدمة الترقيات العلمية الى مرتبة االستاذية .

في  7560لنهضة العراق ودولته ( بالعدد عضو في لجنة ) كيف يؤسس بيت الحكمة   .5

7/11/2012 . 

عضوا في اللجنة الوزارية للنظر في االعتراضات الوزارية للنظر في الترقية الى مرتبة  .6

 2013/ 1/7في  2993االستاذية ، 

عضواً في اللجنة الوزارية للنظر في معامالت الترقيات العلمية للسادة رؤساء الجامعات  .7

والدرجات الخاصة والتدريسيون في ديوان الوزارة ، باألمر الوزاري والسادة العمداء 

 م( . 31/5/2015في  1152المرقم )

عضواً في اللجنة الوزارية للنظر في معامالت الترقيات العلمية للسادة رؤساء الجامعات  .8

والسادة العمداء والدرجات الخاصة والتدريسيون في ديوان الوزارة في األمرين 

 م( .30/4/2015في  1580م والثاني في )31/3/2015في  1152المرقمين الوزاريين 

عضواً في اللجنة الوزارية للنظر في معامالت الترقيات العلمية للسادة رؤساء الجامعات  .9

والسادة العمداء والدرجات الخاصة والتدريسيون في ديوان الوزارة باألمر الوزاري 

 م( . 31/5/2016( في )1797المرقم )

ــ عضواً في اللجنة الوزارية للنظرفي وضع خطة مجدولة زمنية لتنفيذ السياسات  10 

العامة للوزارة في ) التوجه الى جعل الترقيات العلمية والنشر في المجالت  وسيلة لالبداع 



والعطاء العلمي وتكريم المبدعين من الباحثين والتدريسيين في جوائز تعد لهذا الغرض (، 

 م(.2017/ 4/ 30( وبتاريخ )5/1801/ 7العدد ) ق/باالمر الوزاري ب

عضوا في اللجنة الوزارية للنظر في معامالت الترقيات العلمية للسادة رؤساء  .10

الجامعات والسادة العمداء والدرجات الخاصة والتدريسيين في ديوان الوزارة  باالمر 

 م( 3/1/2018( وبتاريخ )9314الوزاري) ب ت 

ة للترقيات العلمية لمتابعة تنفيذ الية الترقيات العلمية عضوا في اللجنة الوزاري .11

( لسنة 8168في الجامعات والكليات والمعاهد االهلية  باالمر الوزاري) ت ه م /ع 

 م(2017)

عضو في لجنة بيان الرأي حول المحددات التصميمية للمباني العامة لمشروع   .12

 م( . 19/9/2017( وبتاريخ  ) 4753جامعة الكفيل  باالمر االداري )

عضوا في لجنة تقييم البحوث المنشورة في المجالت العالمية لبيان مدى حاجتها  .13

 م( . 2/10/2017( وبتاريخ  ) 4962العلمية باالمر االداري)  

عضوا في لجنة متابعة واعداد وتنفيذ البناء في المجمع العلمي لجامعة الكفيل  .14

  3/10/2017في  5037باالمر االداري 

رئيس لجنة مناقشة لطالبة الماجستير في كلية التربية للبنات في جامعة الكوفة  .15

 م( 22/11/2017( وبتاريخ ) 7600باالمر االداري) 

عضوا في لجنة مناقشة اطروحة الدكتوراه في كلية التربية للبنات قسم  .16

  4/4/2018( وبتاريخ ) 2937الجغرافية جامعة الكوفة باالمر االداري ذو العدد )  

عضوا في لجنة مناقشة اطروحة الدكتوراه في كلية التربية للعلوم االنسانية  .17

(  7/18/5550يا باالمر االداري )جامعة البصرة قسم الشؤون العلمية والدراسات العل

 م( . 19/2/2018وبتاريخ ) 

ً لمناقشة  رسالة  الماجستير في كلية التربية للبنات قسم  .18 عضوا ومشرفا

 م( . 8/5/2018( وبتاريخ )3090الجغرافية  جامعة الكوفة باالمر االداري )

رافية غعضوا في لجنة مناقشة اطروحة دكتوراه في كلية التربية للبنات قسم الج .19

  م(5/2018/ 29( وبتاريخ ) 4212جامعة الكوفة باالمر االداري) د .ع /

 دونت هذه المعلومات وفق تسلسلها الزمني وتمت المصادقة عليه اليوم : االثنين           

 م(2020/  11/  2الموافق )                               
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