جائزة وسام التميز العلمي لعام 2017
ت
االول
االول
االول
االول

ت
1
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االسم
أ.د.هالل شهاب وهاب حسين
أ.د.سعد عبد الحسين ناجي
أ.د.رحيم جبار ظاهر الحمزاوي
أ.م.د.احمد كاظم حسين عبود

الجامعة
جامعة النهرين
جامعة القادسية
جامعة القادسية
جامعة بابل

االختصاص
العلوم الطبيعية
العلوم الزراعية
العلوم االجتماعية
الهندسة والتكنولوجيا

جائزة التدريسيين الرواد لعام 2017
الجامعة
االسم
جامعة بغداد
أ.د.زياد شفيق محيسن
الجامعة المستنصرية
أ.د.فريال محمد علي حسين
جامعة الموصل
أ.د.جعفر جواد الفضلي
الجامعة التكنولوجية
ا.د.حنان عبد الرضا عكار
جامعة االنبار
أ.د.حماد نواف فرحان
الجامعة العراقية
أ.د.سميرة موسى عبد الرزاق
جامعة النهرين
أ.د.نبيل كاظم عبد الواحد
جامعة واسط
أ.د.فاضل جابر ضاحي
جامعة تكنولوجيا المعلومات
أ.د.ضوية سلمان حسن
جامعة الفرات االوسط
ا.م.د.حامد عبد الواحد احمد
الجامعة التقنية الوسطى
أ.د.احمد علي موسى
جائزة الجامعة المتميزة التي حققت اكثر إنجازات لعام 2017
الجامعة
جامعة بابل  -جامعة بغداد  -جامعة الكوفة

ت
1
2

ت
االول
الثاني

جائزة المجلة العلمية المتميزة لعام 2017
اسم المجلة
المجلة العراقية للعلوم
مجلة العلوم الزراعية العراقية
جائزة المراكز والوحدات البحثية لعام 2017
اسم المركز
مركز بحوث النانو تكنولوجي والمواد المتقدمة
مركز تكنولوجيا الطاقة والطاقات المتجددة

1

الجامعة
جامعة الموصل
جامعة بغداد

الجامعة
التكنولوجية
التكنولوجية

جائزة االبتكار واالبداع وبراءة االختراع لعام 2017
الجامعة
اسم البراءة الفائزة
اسم المتقدم على
ت
جائزة
زيادة انتاج المركبات الفعالة في كالس
االول
م.م.اشواق شنان عبد
َ
جامعة
نبات اذان الدب Verbascum
مجهول  /م.م.ضحى
النهرين
thapsus L.باضافة الحوامض
ميسر مجيد
االمينية الى الوسط الغذائي
تحضير معقد جديد للنحاس كمثبط لنمو
الثاني
الجامعة
الخاليا السرطانية مشتق من -2
د.صالل عبدالهادي
التكنولوجية
ثايواوكسي ايميدازولدين-4-اون
عبدهللا مرهج
الجامعة
استخدام محلول كلوريد المغنيسيوم
الثالث
التقنية
كصبغة بديلة في التصوير بالرنين
د.محمد مزهر
الوسطى
المغناطيسي
راضي حسين
جامعة
تحضير لقاح محلي لفيروس االنفلونزا
أ.م.د.فادية مهدي
االول
الكوفة
الموسمية لألنسان
مسلم
جامعة
الثاني أ.د.سعد صالح مهدي استخدام وسط مستخلص عرق السوس
النهرين
في تنشيط النطف خارج الجسم
هادي الدجيلي
جامعة
استخدام مادة PF-3845المثبطة
الثالث
النهرين
لالنزيم المحلل الميدات االحماض
أ.م.د.حيدر احمد
الدهنية ) (FAAHفي عالج التهاب
شمران
القولون
االول

السيد.محمد كاظم
فالح

الثاني
السيد.وليد سلمان
محمد عباس
الثالث

د.سهاد داود سلمان

االول
أ.م.د.الهام اسماعيل
طامي بجاي
الثاني
أ.م.د.نزيه ويس زيد
حسين

انتاج اجهزة معالجة ضوية واطئة
الكلفه
A high-efficiency energy
regenerative shock absorber
الجامعة
using helical gears for
العراقية
increasing the range of
electric vehicles
الجامعة
PROTECTIVE BALLISTIC
المستنصرية
HELMET
انتاج اغلفة سيليلوزية فعالة حيويا
محورة بالكايتوسان ومضادة لالحياء
المجهرية واستعمالها في اطالة العمر
جامعة بغداد
الخزني للحم المفروم
استخدام ظاهرة التحوالت اللونية كدليل
لتشخيص النشاط المبيضي في النعاج
جامعة بغداد
العواسي
بصرة
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االختصاص
العلوم الطبيعية

العلوم الطبية
والصحية

الهندسة
والتكنولوجيا

العلوم الزراعية

انتاج االنزيم المستخلص من عزلة
محلية من البكتريا المحللة للكنين
واستخدامه في تحسين القيمة الغذائية
لالعالف الخشنة المستخدمة في تغذية
الحيوانات المجترة
إنتاج خامة الجلد النباتي اإلقتصادية
والمقاومة للماء
انتاج طابوق خزفي مزجج عاكس
للحرارة اقتصادي و صديق للبيئة
جهاز (ميكانيكية التحكيم بكرة السلة)

الثالث
أ.د.شاكر عبد االمير
حسن
االول أ.د.صفا لطفي عبد
االمير
أ.م.دسامر احمد
الثاني
حمزة
الثالث م.محمد حسن شعالن
عبيد

جامعة بغداد
العلوم االنسانية
جامعة بابل
جامعة بابل
الكليات
االهلية

جائزة الكتاب المؤلف والمترجم للعام 2017
ت

اسم الفائز بالجائزة

الجامعة

االختصاص

االول

د.ناصر غالي يوسف

جامعة المثنى

العلوم الطبية والصحية

الثاني

أ.م.د.مثنى ابراهيم حميد
مظلوم

الجامعة المستصرية

الثالث

أ.د.مؤيد عمران موسى

جامعة بابل

االول

أ.م.د.لؤي عبد علي اسماعيل

جامعة الموصل

الثاني

أ.د.كاظم محمد ابراهيم

جامعة النهرين

الثالث

أ.م.د.محمد باقر صاحب احمد
حسن

االول

د.غسان اكرم عبد صالح

كلية دجلة الجامعة

الثاني

أ.م.د.فائق محمد سرحان
محمد

جامعة النهرين

الثالث

أ.د.عباس حنون حسن خزعل

جامعة البصرة

االول

أ.د.اياد عبد الواحد محمد

جامعة االنبار

الثاني

أ.د.سعد عبد الحسين ناجي

جامعة القادسية

الثالث

أ.د.عبد الرزاق عبد اللطيف
جاسم

جامعة بغداد

العلوم الطبيعية

جامعة القاسم الخضراء
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الهندسة والتكنولوجيا

العلوم الزراعية

االول

أ.د.عبد الزهرة علي ناجي

الثاني

أ.د.عامر عبد زيد كاظم

جامعة الكوفة

الثالث

أ.د.محمد فليح حسن عافص

جامعة المثنى

االول

أ.د.احمد عمر احمد حمادي

الجامعة المستنصرية

الثاني

أ.م.د.علي حاتم عبد عباس

جامعة الكوفة

الثالث

أ.د.عامر حسن فياض رجب

جامعة النهرين

جامعة بابل

العلوم االنسانية

العلوم االجتماعية

جائزة التدريسيين المتميزين بنشر بحث في مجالت علمية عالمية رصينة متخصصة لعام 2017
االختصاص
الجامعة
اسم الفائز بالجازة
ت
االول

د.بسام كريم خضير عبد
الرضا
د.قصي حبيب حطيحط
صالح
أ.م.د.عباس عبد االمير
كاظم كرم

جامعة القادسة

االول

م.م.معن محسن نعمة صالح

جامعة الكوفة

الثاني

د.زيد احسان ابراهيم
مصطفى

جامعة بغداد

الثالث

أ.د.علي عبيد جعاز ستار

جامعة القادسية

االول

د.عالء رحمة كاظم البدري

جامعة واسط

الثاني

أ.د.زينب زياد اسماعيل
رشيد
أ.م.د.عمر خليل احمد
سليمان
د.عبد العال فرحان فزع
علي

الثاني
الثالث

الثالث
االول
الثاني
الثالث

العلوم الطبيعية
جامعة الكوفة
الجامعة القادسية
العلوم الطبية والصحية

الهندسة والتكنولوجيا

جامعة بغداد
الجامعة التقنية الشمالية
جامعة واسط

د.جوادين طالب عبد سلمان

جامعة واسط

د.وسام عدنان راضي
حمزة

جامعة الكوفة
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العلوم الزراعية

االول
الثاني

أ.د.حسين ربيع حمادي
مبارك
م.م.جاسم عمران هاشم
علي

العلوم االنسانية

جامعة بابل
جامعة بغداد

الثالث

أ.د.نغم حسين نعمة عبيد

جامعة النهرين

االول

أ.د.ليث علي يوسف محمد

جامعة الكوفة

العلوم االجتماعية

أ.م.عدنان شمخي جابر
الثاني
عبيد
أ.د.طاهر ريسان دخيل
الثالث
جامعة القادسية
عبدهللا
جائزة طالب الدراسات العليا الناشر لبحث من مشروعة البحثي في مجلة مجلة علمية عالمية رصينة
متخصصة لعام 2017
االختصاص
الجامعة
اسم الفائز الجائزة
ت
د نذير بشير محمود
االول
جامعة النهرين
سهاد رضا الطائي
الثاني
العلوم الطبيعية
جامعة بابل
جامعة بابل

الثالث

محمد حسين عبيد عجم

االول

م.سناء جاسم كاظم ديوان

جامعة بغداد

الثاني

السيدة ازل عالء عباس خليل

جامعة بابل

الثالث

السيد احمد حيران رمضان ماهود

جامعة القادسية

االول

د.احمد طارق نعمان عبدهللا

الثاني

م.طالب محمود علي

الجامعة المستنصرية

الثالث

د .حسنين موسى جعفر رزاق

بابل

االول

السيدة منى عبد الرحمن مرعي حسن

جامعة بغداد

الثاني

د.زينب جار هللا نعمة حسين

جامعة بغداد

الثالث

م.م اسراء محمد كرير

جامعة بغداد

االول

جنان علي عبد عون

جامعة الكوفة

الثاني
الثالث

م.م.حنان شاكر حمود جاسم
دعاء محمد عبد زيد

الجامعة العراقية
جامعة بابل

جامعة بابل

جامعة االنبار
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العلوم الطبية والصحية

الهندسة والتكنولوجيا

العلوم الزراعية

العلوم االنسانية

جائزة مشروع طلبة الصفوف المنتهية 2017
ت
االول
الثاني

اسم الفائز بالجائزة
السيد رحمن فاخر مطر
السيدة نور مخيف حسين
السيد على احمد نايف

الثالث

السيدة ضحى امجد عبد الرواق
السيدة ايالف حامد مراح
السيدة صابرين ماجد عبد
الرحمن سلمان

االول

المشرف

الجامعة

د .احمد عباس حسن

بابل

أ.م.د .وسن مضرحسين ابو
التمن

بابل

د .شيماء جاسم محيميد ملوح
د.سوسن ساطع عباس

النهرين

الثاني

السيدة سجى سعدي الخفاجي

د.علي كاظم عيدان عناد

الثالث

السيد رقية ستار عباس حسين

د.بروج محمد رزوقي

ديالى

االول

السيدة فاتن جمال شاكر محمود د.جمعة سلمان جياد

الثاني

السيدة اسيل كريم احمد

الثالث

السيدة سؤدد محمد حسين
السيدة نورا جليل عطوان
السيد عمر حسناوي حمدي
السيد عادل حمدي رشيد
السيد عباس شفيق
السيد ليث احمد
زينب انمار اورخان راجي
اشرف رعد عبد االمير
نجالء سامي ابراهيم

االول

السيدة عال ادريس ياسر ياسر

االول
الثاني
الثالث

أ.م.د.نازك حقي خليل اسماعيل
م.م.عبير داود سلمان داود

النهرين
النهرين

الهندسة
والتكنولوجيا

بغداد
بغداد

العلوم الزراعية

أ.م.د .نزيه ويس زيد
بغداد
أ.م.د.عماد كاظم ياسر
أ.د.سالم عبد الجليل الشامي

جامعة
النهرين

الثالث

السيد ضياء احمد سعود

أ.م.د.عماد صالح عبد الرزاق

النهرين

االول

السيد مرتضى ميثم عبد هللا

د.حيدر طارق كاظم حمادي

الثاني

العلوم الطبية
والصحية

البصرة

ذي قار

السيد توفيق ناجي حسين عبدهللا

العلوم الطبيعية

بابل

بابل

أ.م.د.اياد مراد طخاخ
م.م.سيف محمد عباس
د.حامد علي عبد المشاري

االختصاص
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بابل

العلوم االنسانية

العلوم االجتماعية

جائزة الطلبة للعمل االبداعي التطوعي الجماعي لعام 2017
اسم العمل الفائز
المركز
االول فريق ضحكة العراق لزرع االبتسامة

مقدم العمل
شكر محمود حسن

الجامعة

اسود

جامعة النهرين

والتوعية
الثاني
الثالث
االول
الثاني
الثالث

كليتي هي االجمل واالنظف
فرحت تخرجي 4
صحتك تهمنا
حملة مكافحة التدخين والمخدرات

نور العيون غسان
شامل محمد
مجتبى مهدي
يعقوب مهدي
بالل مساهر علي
خلف
امير حسن علوان
بيعي

اساليب عصابات داعش اإللكترونية

نور العيون غسان

وسبل التصدي لها

شامل محمد
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جامعة تكريت

االختصاص

التخصص
التطبيقي

جامعة الكوفة
جامعة تكريت
جامعة بابل
جامعة تكريت

التخصص
النظري

