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 انتىسبٍٍ انبخاسي" .

 –يجهت انهُذست ، كهٍت انهُذست 
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 تألٌف الكتب

ا.د. قحطان خلف الخزرجً ، م.د. لٌث قٌس عباس الحٌدري ، م.د. عباس خماس الساعدي ، "تطبٌقات هندسٌة فً علم هندسة المواد 
مجمع الفحٌص  –" ، دار دجلة ، بغداد شارع السعدون ،عمارة فاطمة ، عمان شارع الملك حسٌن Visual Basic 6بأستخدام لغة 

مشترك مع االستاذ الدكتور قحطان الخزرجً والدكتور عباس كتاب .  9044( الطبعة االولى  7/9040/ 3173رقم االٌداع ) -التجاري

 خماس حسٌن الساعدي.

 

 :كتب الشكر

 . 9000كتاب شكر وتقدٌر )رئٌس الجامعة التكنولوجٌة( عام  -4
 . 9001عام  كتاب شكر وتقدٌر )رئٌس الجامعة التكنولوجٌة( -9
 . 9001كتاب شكر وتقدٌر )رئٌس الجامعة التكنولوجٌة( عام  -3
 . 9003كتاب شكر وتقدٌر )رئٌس الجامعة التكنولوجٌة( عام  -1
 . 9009كتاب شكر وتقدٌر )رئٌس الجامعة التكنولوجٌة( عام  -1
 . 9007كتاب شكر وتقدٌر )رئٌس قسم هندسة المواد( عام  -3
 . 9044-3-90سة المدنٌة / الجامعة المستنصرٌة( فً كتاب شكر وتقدٌر )رئٌس قسم الهند -9
 . 9044-7-91كتاب شكر وتقدٌر )رئٌس قسم الهندسة الكهرومٌكانٌكٌة( فً  -1
-40-43كتاب شكر وتقدٌر )رئٌس الجامعة التكنولوجٌة / التدرٌسٌٌن المتمٌزٌن فً األقسام والمراكز والدوائر كافة( فً  -7

9044. 
 .  9044-44-49ندسة المواد( فً كتاب شكر وتقدٌر )رئٌس قسم ه -40
 . 9049-4-3كتاب شكر وتقدٌر )رئٌس كلٌة المأمون الجامعة ( فً  -44
 ( .9049-3-3فً  3394كتاب شكر وتقدٌر  )وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً ، المرقم ج م / -49
 . 9049 -49-43كتاب شكر وتقدٌر )رئٌس الجامعة التكنولوجٌة / ندوة مفاهٌم فً هندسة األستدامة( فً  -43
 . 9043 -3-7كتاب شكر وتقدٌر )رئٌس قسم هندسة المواد / السٌرة الدراسٌة لطلبة القسم( فً  -41
 . 9043-7-1كتاب شكر وتقدٌر )رئٌس قسم هندسة المواد / مجلس قسم هندسة المواد( فً  -41
 . 9043-40-4 كتاب شكر وتقدٌر )رئٌس قسم هندسة المواد / ارشفة اضابٌر الطلبة منذ تأسٌس القسم( فً -43
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