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 المشاركة في العديد من المؤتمرات و ورش العمل داخل و خارج العراق 
  حاصل على العديد من كتب الشكر والتقدير 
  األشراف على طلبة الدراسات العليا 
  المشاركة في مناقشات طلبة الدراسات العليا 
  تقييم عدد من األطاريح والبحوث العلمية 
 التكنولوجية و جامعة النھرين  الجامعة/ دورات عديدة  في التعليم المستمر أقامة 
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  حاصل على شھادة البورد في مشروع التنمية الذاتية.  

 
 

 


