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 .29/1/2014في  126ھـ ك م/العدد 

شھادة تقدیریة من رئیس الجامعة التكنولوجیة للجھود المبذولة في  -6
الموسوم (اللیزرات والمواد الھندسیة المتقدمة : المؤتمر العلمي االول 

 .20/3/2012-19التكنولوجیا والتطبیقات) للفترة 

شھادة تقدیریة من دائرة صحة االنبار للجھود المبذولة في المؤتمر  -7
 . 2011الطبي بالتعاون مع كلیة الطب/جامعة االنبارللعام 

لوجي للجھود شھادة تقدیریة من رئیس الجمعیة العراقیة للنانوتكنو -8
 .2013المبذولة في المؤتمر الوطني الشامل للنانوتكنولوجي 

 


