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 العدد االذراف  ت

  دبلوم عالي 9

 9 ماجستري  0

 9 دكتوراه 2

 

 انري شاسك فيهاو وسش انعمم  انعهميحواننذواخ انمؤذمشاخ 

 مشاسكح (  –) حضىس نىع انمشاسكح  االنعقادمكان  ح ــانسن عنىان ان خ

 ) تحس / تىسرش حضىس(

 ببحث  جامعت انقادصيت/كهيت انتربيت 3319 نهعهوو انصرفه انمؤتمر االول نكيت انتربيه 1

 ببحث عت انقادصيت/كهيت انتربيتجام 3319 نهعهوو انصرفه انمؤتمر االول نكيت انتربيه 3

 نهعهوو انصرفه انمؤتمر االول نكيت انتربيه 0

 انصرفه

 ببحث  جامعت انقادصيت/كهيت انتربيت 3319
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 بحث بابم/ كهيت انعهوو جامعت 3318 بابم/انثاني نكهيت انعهووانمؤتمر  2

 بحث انمانيزيه  UTMجامعت  3310 مانيزياUTMانمؤتمر انعهمي االول نجامعت  3

 بحث جامعت صباح انمانيزيه 3310 انمؤتمر انعهمي انثانث نجامعت صباح مانيزيا 1

 بحثين جامعت برنيش انمانيزيه 3310 انمؤتمر انعمهي نجامعت برنيش مانيزيا 
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 0297 دائمية لجنة اصدار نشرة فصلية ثمافية 8

 0299 مؤقته لجنة منالشة بحوث التخرج لكلية التربية 9

 0299 مؤقته متحان التنافسي للدراسات العليالجنة اال 92

 0299 مؤقته لجنة االمتحان الشامل مشرف لطالب دكتوراه 99
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 وسكوبس والى اخره

 0299 دائميه

 0299 دائمية لجنة تطبيك نظام الممررات 92

 0299 مؤقته لميةلجنة استالل ترلية ع 92

 0299 مؤقته لجنة استالل طالب ماجستير 95

 

 االخشياألنشطح انعهميح 

  نوع الـشاط 

 حبوث اجنبيه مخسةعشرون حبثا حمليا و احباث علمية تقويم 

  املبادرات العلمية 

 تقيم ارروحة ماجستري و دكتوراه/جامعة بابل العلوم للردائل واالراريح تقويم علمي 

  االخرتاع  براءات

  التعاقد مع مؤدسات الدولة 

 

 انمقشساخ انذساسيح انرً قمد ترذسيسها

 بؽالورووس ماجستري دكتوراه (  -ماجستري-) بؽالورووس ت

  ماجستري فيزياء نووية متقدم 9

 بكالوريوس  فيزياء نووية 0

 بكالوريوس  فيزياء ربيه 2

 بكالوريوس  فيزياء ذرية 2

  ستريماج موضوع خاص 5
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 .كرة انشكش ، انجىائز  و شهاداخ انرقذيش

 السـة اجلفة املاحنة كتاب الشؽر أو اجلائزة أو ذفادة التؼدور ت

 9102 جامعة المادسية علمي االول للعلوم الصرفهلجان المؤتمر ال 9

 9102 جامعة بابل/ العلوم مموم علمي الطروحة دكتوراه 0

 9102 جامعة المادسية نشر بحث في مجالت رصينه 2

 9102 جامعة المادسية نشر بحث في مجالت رصينه 2

 9102 جامعة المادسية/ كلية التمانات االحيائيه الماء محاضرات 5

 9102 جامعة المادسية هادة تمديرية للنشر العلميش 6

 9102 /كلية التربيةجامعة المادسية لجنة االشراف واالعداد للمؤتمر العلمي للعلوم الصرفه 7

 9102 جامعة المادسية اللجان االمتحانية 8

 9102 جامعة الكوفه/ كلية العلوم لجنة منالشة طالب ماجستير 9

 9102 جامعة الكوفه/ كلية التربية للبنات اجستيرلجنة منالشة طالبة م 92
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