
 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 الجهاز التنفسي -نسان الفي صحة ا واالغذيةتأثير بعض المشروبات 

 قسم علوم االغذيةبالتعاون  االنبارجامعة  –كلية الزراعة  /األغذيةقسم علوم  التي اقامها
الموافق االربعاءيوم  ،بغدادجامعة  -علوم الهندسة الزراعية في كلية 

20-04-2022  

 ال محمد صالح و م.م. نور طالب خليلضوالتي حاضر فيها ا.د. ن

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 مدرس مساعد شامل كامل حمود

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 الجهاز التنفسي -نسان الفي صحة ا واالغذيةتأثير بعض المشروبات 

 قسم علوم االغذيةبالتعاون  االنبارجامعة  –كلية الزراعة  /األغذيةقسم علوم  التي اقامها
الموافق االربعاءيوم  ،بغدادجامعة  -علوم الهندسة الزراعية في كلية 

20-04-2022  

 ال محمد صالح و م.م. نور طالب خليلضوالتي حاضر فيها ا.د. ن

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 م.م. انيس هاشم عيسى

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 الجهاز التنفسي -نسان الفي صحة ا واالغذيةتأثير بعض المشروبات 

 قسم علوم االغذيةبالتعاون  االنبارجامعة  –كلية الزراعة  /األغذيةقسم علوم  التي اقامها
الموافق االربعاءيوم  ،بغدادجامعة  -علوم الهندسة الزراعية في كلية 

20-04-2022  

 ال محمد صالح و م.م. نور طالب خليلضوالتي حاضر فيها ا.د. ن

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 نورالهدى ستار جبير

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 الجهاز التنفسي -نسان الفي صحة ا واالغذيةتأثير بعض المشروبات 

 قسم علوم االغذيةبالتعاون  االنبارجامعة  –كلية الزراعة  /األغذيةقسم علوم  التي اقامها
الموافق االربعاءيوم  ،بغدادجامعة  -علوم الهندسة الزراعية في كلية 

20-04-2022  

 ال محمد صالح و م.م. نور طالب خليلضوالتي حاضر فيها ا.د. ن

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 م. د محمد كريم شاكر العاني

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 الجهاز التنفسي -نسان الفي صحة ا واالغذيةتأثير بعض المشروبات 

 قسم علوم االغذيةبالتعاون  االنبارجامعة  –كلية الزراعة  /األغذيةقسم علوم  التي اقامها
الموافق االربعاءيوم  ،بغدادجامعة  -علوم الهندسة الزراعية في كلية 

20-04-2022  

 ال محمد صالح و م.م. نور طالب خليلضوالتي حاضر فيها ا.د. ن

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 ا.م.د.سنان عبدهللا عباس

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 الجهاز التنفسي -نسان الفي صحة ا واالغذيةتأثير بعض المشروبات 

 قسم علوم االغذيةبالتعاون  االنبارجامعة  –كلية الزراعة  /األغذيةقسم علوم  التي اقامها
الموافق االربعاءيوم  ،بغدادجامعة  -علوم الهندسة الزراعية في كلية 

20-04-2022  

 ال محمد صالح و م.م. نور طالب خليلضوالتي حاضر فيها ا.د. ن

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 المهندس الزراعي موفق مؤيد ملوكي عمران

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 الجهاز التنفسي -نسان الفي صحة ا واالغذيةتأثير بعض المشروبات 

 قسم علوم االغذيةبالتعاون  االنبارجامعة  –كلية الزراعة  /األغذيةقسم علوم  التي اقامها
الموافق االربعاءيوم  ،بغدادجامعة  -علوم الهندسة الزراعية في كلية 

20-04-2022  

 ال محمد صالح و م.م. نور طالب خليلضوالتي حاضر فيها ا.د. ن

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 رباب حسين عبد

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 الجهاز التنفسي -نسان الفي صحة ا واالغذيةتأثير بعض المشروبات 

 قسم علوم االغذيةبالتعاون  االنبارجامعة  –كلية الزراعة  /األغذيةقسم علوم  التي اقامها
الموافق االربعاءيوم  ،بغدادجامعة  -علوم الهندسة الزراعية في كلية 

20-04-2022  

 ال محمد صالح و م.م. نور طالب خليلضوالتي حاضر فيها ا.د. ن

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 ا.م.د. اسماعيل احمد سرحان

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 الجهاز التنفسي -نسان الفي صحة ا واالغذيةتأثير بعض المشروبات 

 قسم علوم االغذيةبالتعاون  االنبارجامعة  –كلية الزراعة  /األغذيةقسم علوم  التي اقامها
الموافق االربعاءيوم  ،بغدادجامعة  -علوم الهندسة الزراعية في كلية 

20-04-2022  

 ال محمد صالح و م.م. نور طالب خليلضوالتي حاضر فيها ا.د. ن

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 هديل صالح عبدهللا

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 الجهاز التنفسي -نسان الفي صحة ا واالغذيةتأثير بعض المشروبات 

 قسم علوم االغذيةبالتعاون  االنبارجامعة  –كلية الزراعة  /األغذيةقسم علوم  التي اقامها
الموافق االربعاءيوم  ،بغدادجامعة  -علوم الهندسة الزراعية في كلية 

20-04-2022  

 ال محمد صالح و م.م. نور طالب خليلضوالتي حاضر فيها ا.د. ن

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 ب احمد جاسمزين

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 الجهاز التنفسي -نسان الفي صحة ا واالغذيةتأثير بعض المشروبات 

 قسم علوم االغذيةبالتعاون  االنبارجامعة  –كلية الزراعة  /األغذيةقسم علوم  التي اقامها
الموافق االربعاءيوم  ،بغدادجامعة  -علوم الهندسة الزراعية في كلية 

20-04-2022  

 ال محمد صالح و م.م. نور طالب خليلضوالتي حاضر فيها ا.د. ن

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 المهندسة وئام حسن فالح

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 الجهاز التنفسي -نسان الفي صحة ا واالغذيةتأثير بعض المشروبات 

 قسم علوم االغذيةبالتعاون  االنبارجامعة  –كلية الزراعة  /األغذيةقسم علوم  التي اقامها
الموافق االربعاءيوم  ،بغدادجامعة  -علوم الهندسة الزراعية في كلية 

20-04-2022  

 ال محمد صالح و م.م. نور طالب خليلضوالتي حاضر فيها ا.د. ن

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 ا.د.سامان عبدالمجيد رشيد

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 الجهاز التنفسي -نسان الفي صحة ا واالغذيةتأثير بعض المشروبات 

 قسم علوم االغذيةبالتعاون  االنبارجامعة  –كلية الزراعة  /األغذيةقسم علوم  التي اقامها
الموافق االربعاءيوم  ،بغدادجامعة  -علوم الهندسة الزراعية في كلية 

20-04-2022  

 ال محمد صالح و م.م. نور طالب خليلضوالتي حاضر فيها ا.د. ن

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 نجيب مشعل عبد

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 الجهاز التنفسي -نسان الفي صحة ا واالغذيةتأثير بعض المشروبات 

 قسم علوم االغذيةبالتعاون  االنبارجامعة  –كلية الزراعة  /األغذيةقسم علوم  التي اقامها
الموافق االربعاءيوم  ،بغدادجامعة  -علوم الهندسة الزراعية في كلية 

20-04-2022  

 ال محمد صالح و م.م. نور طالب خليلضوالتي حاضر فيها ا.د. ن

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 م. بايلوجي محمد حسين خضير

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 الجهاز التنفسي -نسان الفي صحة ا واالغذيةتأثير بعض المشروبات 

 قسم علوم االغذيةبالتعاون  االنبارجامعة  –كلية الزراعة  /األغذيةقسم علوم  التي اقامها
الموافق االربعاءيوم  ،بغدادجامعة  -علوم الهندسة الزراعية في كلية 

20-04-2022  

 ال محمد صالح و م.م. نور طالب خليلضوالتي حاضر فيها ا.د. ن

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

✬ Biologist ✬: Asraa Hassan Mutashar 

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 الجهاز التنفسي -نسان الفي صحة ا واالغذيةتأثير بعض المشروبات 

 قسم علوم االغذيةبالتعاون  االنبارجامعة  –كلية الزراعة  /األغذيةقسم علوم  التي اقامها
الموافق االربعاءيوم  ،بغدادجامعة  -علوم الهندسة الزراعية في كلية 

20-04-2022  

 ال محمد صالح و م.م. نور طالب خليلضوالتي حاضر فيها ا.د. ن

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 م.م.أحمد طالب ياسين

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 الجهاز التنفسي -نسان الفي صحة ا واالغذيةتأثير بعض المشروبات 

 قسم علوم االغذيةبالتعاون  االنبارجامعة  –كلية الزراعة  /األغذيةقسم علوم  التي اقامها
الموافق االربعاءيوم  ،بغدادجامعة  -علوم الهندسة الزراعية في كلية 

20-04-2022  

 ال محمد صالح و م.م. نور طالب خليلضوالتي حاضر فيها ا.د. ن

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 الطالب محمد سامي عبد الرزاق

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 الجهاز التنفسي -نسان الفي صحة ا واالغذيةتأثير بعض المشروبات 

 قسم علوم االغذيةبالتعاون  االنبارجامعة  –كلية الزراعة  /األغذيةقسم علوم  التي اقامها
الموافق االربعاءيوم  ،بغدادجامعة  -علوم الهندسة الزراعية في كلية 

20-04-2022  

 ال محمد صالح و م.م. نور طالب خليلضوالتي حاضر فيها ا.د. ن

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 أ.م.د. فائز تحسين فاضل

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 الجهاز التنفسي -نسان الفي صحة ا واالغذيةتأثير بعض المشروبات 

 قسم علوم االغذيةبالتعاون  االنبارجامعة  –كلية الزراعة  /األغذيةقسم علوم  التي اقامها
الموافق االربعاءيوم  ،بغدادجامعة  -علوم الهندسة الزراعية في كلية 

20-04-2022  

 ال محمد صالح و م.م. نور طالب خليلضوالتي حاضر فيها ا.د. ن

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 م . بايلوجي احمد تركي احمد

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 الجهاز التنفسي -نسان الفي صحة ا واالغذيةتأثير بعض المشروبات 

 قسم علوم االغذيةبالتعاون  االنبارجامعة  –كلية الزراعة  /األغذيةقسم علوم  التي اقامها
الموافق االربعاءيوم  ،بغدادجامعة  -علوم الهندسة الزراعية في كلية 

20-04-2022  

 ال محمد صالح و م.م. نور طالب خليلضوالتي حاضر فيها ا.د. ن

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 ا.د. حسام حكمت نافع

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 الجهاز التنفسي -نسان الفي صحة ا واالغذيةتأثير بعض المشروبات 

 قسم علوم االغذيةبالتعاون  االنبارجامعة  –كلية الزراعة  /األغذيةقسم علوم  التي اقامها
الموافق االربعاءيوم  ،بغدادجامعة  -علوم الهندسة الزراعية في كلية 

20-04-2022  

 ال محمد صالح و م.م. نور طالب خليلضوالتي حاضر فيها ا.د. ن

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 ن ياسينأ.د. علي أمي

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 الجهاز التنفسي -نسان الفي صحة ا واالغذيةتأثير بعض المشروبات 

 قسم علوم االغذيةبالتعاون  االنبارجامعة  –كلية الزراعة  /األغذيةقسم علوم  التي اقامها
الموافق االربعاءيوم  ،بغدادجامعة  -علوم الهندسة الزراعية في كلية 

20-04-2022  

 ال محمد صالح و م.م. نور طالب خليلضوالتي حاضر فيها ا.د. ن

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 م. محمود غالي حمد

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 الجهاز التنفسي -نسان الفي صحة ا واالغذيةتأثير بعض المشروبات 

 قسم علوم االغذيةبالتعاون  االنبارجامعة  –كلية الزراعة  /األغذيةقسم علوم  التي اقامها
الموافق االربعاءيوم  ،بغدادجامعة  -علوم الهندسة الزراعية في كلية 

20-04-2022  

 ال محمد صالح و م.م. نور طالب خليلضوالتي حاضر فيها ا.د. ن

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 م. يونس صالح يونس

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 الجهاز التنفسي -نسان الفي صحة ا واالغذيةتأثير بعض المشروبات 

 قسم علوم االغذيةبالتعاون  االنبارجامعة  –كلية الزراعة  /األغذيةقسم علوم  التي اقامها
الموافق االربعاءيوم  ،بغدادجامعة  -علوم الهندسة الزراعية في كلية 

20-04-2022  

 ال محمد صالح و م.م. نور طالب خليلضوالتي حاضر فيها ا.د. ن

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 الطالبة / حنين ستار حميد

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 الجهاز التنفسي -نسان الفي صحة ا واالغذيةتأثير بعض المشروبات 

 قسم علوم االغذيةبالتعاون  االنبارجامعة  –كلية الزراعة  /األغذيةقسم علوم  التي اقامها
الموافق االربعاءيوم  ،بغدادجامعة  -علوم الهندسة الزراعية في كلية 

20-04-2022  

 ال محمد صالح و م.م. نور طالب خليلضوالتي حاضر فيها ا.د. ن

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 فرح عبد القهار حسن عبد

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 الجهاز التنفسي -نسان الفي صحة ا واالغذيةتأثير بعض المشروبات 

 قسم علوم االغذيةبالتعاون  االنبارجامعة  –كلية الزراعة  /األغذيةقسم علوم  التي اقامها
الموافق االربعاءيوم  ،بغدادجامعة  -علوم الهندسة الزراعية في كلية 

20-04-2022  

 ال محمد صالح و م.م. نور طالب خليلضوالتي حاضر فيها ا.د. ن

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 معاون منتج أغذية غيث محمد محسن

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 الجهاز التنفسي -نسان الفي صحة ا واالغذيةتأثير بعض المشروبات 

 قسم علوم االغذيةبالتعاون  االنبارجامعة  –كلية الزراعة  /األغذيةقسم علوم  التي اقامها
الموافق االربعاءيوم  ،بغدادجامعة  -علوم الهندسة الزراعية في كلية 

20-04-2022  

 ال محمد صالح و م.م. نور طالب خليلضوالتي حاضر فيها ا.د. ن

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 م. هديل صبار حمد

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 الجهاز التنفسي -نسان الفي صحة ا واالغذيةتأثير بعض المشروبات 

 قسم علوم االغذيةبالتعاون  االنبارجامعة  –كلية الزراعة  /األغذيةقسم علوم  التي اقامها
الموافق االربعاءيوم  ،بغدادجامعة  -علوم الهندسة الزراعية في كلية 

20-04-2022  

 ال محمد صالح و م.م. نور طالب خليلضوالتي حاضر فيها ا.د. ن

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 ا. م. د نور ناجي رديف الحياني

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 الجهاز التنفسي -نسان الفي صحة ا واالغذيةتأثير بعض المشروبات 

 قسم علوم االغذيةبالتعاون  االنبارجامعة  –كلية الزراعة  /األغذيةقسم علوم  التي اقامها
الموافق االربعاءيوم  ،بغدادجامعة  -علوم الهندسة الزراعية في كلية 

20-04-2022  

 ال محمد صالح و م.م. نور طالب خليلضوالتي حاضر فيها ا.د. ن

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 رسل جودت مجيد

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 الجهاز التنفسي -نسان الفي صحة ا واالغذيةتأثير بعض المشروبات 

 قسم علوم االغذيةبالتعاون  االنبارجامعة  –كلية الزراعة  /األغذيةقسم علوم  التي اقامها
الموافق االربعاءيوم  ،بغدادجامعة  -علوم الهندسة الزراعية في كلية 

20-04-2022  

 ال محمد صالح و م.م. نور طالب خليلضوالتي حاضر فيها ا.د. ن

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 اوس رضوان عبد الجبار

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 الجهاز التنفسي -نسان الفي صحة ا واالغذيةتأثير بعض المشروبات 

 قسم علوم االغذيةبالتعاون  االنبارجامعة  –كلية الزراعة  /األغذيةقسم علوم  التي اقامها
الموافق االربعاءيوم  ،بغدادجامعة  -علوم الهندسة الزراعية في كلية 

20-04-2022  

 ال محمد صالح و م.م. نور طالب خليلضوالتي حاضر فيها ا.د. ن

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 م.بايولوجي مهند حازم محمد

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 الجهاز التنفسي -نسان الفي صحة ا واالغذيةتأثير بعض المشروبات 

 قسم علوم االغذيةبالتعاون  االنبارجامعة  –كلية الزراعة  /األغذيةقسم علوم  التي اقامها
الموافق االربعاءيوم  ،بغدادجامعة  -علوم الهندسة الزراعية في كلية 

20-04-2022  

 ال محمد صالح و م.م. نور طالب خليلضوالتي حاضر فيها ا.د. ن

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 یخسرو عبدهللا عل

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 الجهاز التنفسي -نسان الفي صحة ا واالغذيةتأثير بعض المشروبات 

 قسم علوم االغذيةبالتعاون  االنبارجامعة  –كلية الزراعة  /األغذيةقسم علوم  التي اقامها
الموافق االربعاءيوم  ،بغدادجامعة  -علوم الهندسة الزراعية في كلية 

20-04-2022  

 ال محمد صالح و م.م. نور طالب خليلضوالتي حاضر فيها ا.د. ن

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 أ.د.انتصار هادي حميدي

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 الجهاز التنفسي -نسان الفي صحة ا واالغذيةتأثير بعض المشروبات 

 قسم علوم االغذيةبالتعاون  االنبارجامعة  –كلية الزراعة  /األغذيةقسم علوم  التي اقامها
الموافق االربعاءيوم  ،بغدادجامعة  -علوم الهندسة الزراعية في كلية 

20-04-2022  

 ال محمد صالح و م.م. نور طالب خليلضوالتي حاضر فيها ا.د. ن

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 حنين حبيب نور

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 الجهاز التنفسي -نسان الفي صحة ا واالغذيةتأثير بعض المشروبات 

 قسم علوم االغذيةبالتعاون  االنبارجامعة  –كلية الزراعة  /األغذيةقسم علوم  التي اقامها
الموافق االربعاءيوم  ،بغدادجامعة  -علوم الهندسة الزراعية في كلية 

20-04-2022  

 ال محمد صالح و م.م. نور طالب خليلضوالتي حاضر فيها ا.د. ن

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 طالبة البكلوريوس آسيا محمد خليل

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 الجهاز التنفسي -نسان الفي صحة ا واالغذيةتأثير بعض المشروبات 

 قسم علوم االغذيةبالتعاون  االنبارجامعة  –كلية الزراعة  /األغذيةقسم علوم  التي اقامها
الموافق االربعاءيوم  ،بغدادجامعة  -علوم الهندسة الزراعية في كلية 

20-04-2022  

 ال محمد صالح و م.م. نور طالب خليلضوالتي حاضر فيها ا.د. ن

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 م.د. ياسين عبد احمد

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 الجهاز التنفسي -نسان الفي صحة ا واالغذيةتأثير بعض المشروبات 

 قسم علوم االغذيةبالتعاون  االنبارجامعة  –كلية الزراعة  /األغذيةقسم علوم  التي اقامها
الموافق االربعاءيوم  ،بغدادجامعة  -علوم الهندسة الزراعية في كلية 

20-04-2022  

 ال محمد صالح و م.م. نور طالب خليلضوالتي حاضر فيها ا.د. ن

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 ر.بايلوجي اختصاص كفاح شدهان حمد

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 الجهاز التنفسي -نسان الفي صحة ا واالغذيةتأثير بعض المشروبات 

 قسم علوم االغذيةبالتعاون  االنبارجامعة  –كلية الزراعة  /األغذيةقسم علوم  التي اقامها
الموافق االربعاءيوم  ،بغدادجامعة  -علوم الهندسة الزراعية في كلية 

20-04-2022  

 ال محمد صالح و م.م. نور طالب خليلضوالتي حاضر فيها ا.د. ن

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 ا. د. سعد عبد الواحد محمود

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 الجهاز التنفسي -نسان الفي صحة ا واالغذيةتأثير بعض المشروبات 

 قسم علوم االغذيةبالتعاون  االنبارجامعة  –كلية الزراعة  /األغذيةقسم علوم  التي اقامها
الموافق االربعاءيوم  ،بغدادجامعة  -علوم الهندسة الزراعية في كلية 

20-04-2022  

 ال محمد صالح و م.م. نور طالب خليلضوالتي حاضر فيها ا.د. ن

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 م. عبد الرحمن عجاج خلف

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 الجهاز التنفسي -نسان الفي صحة ا واالغذيةتأثير بعض المشروبات 

 قسم علوم االغذيةبالتعاون  االنبارجامعة  –كلية الزراعة  /األغذيةقسم علوم  التي اقامها
الموافق االربعاءيوم  ،بغدادجامعة  -علوم الهندسة الزراعية في كلية 

20-04-2022  

 ال محمد صالح و م.م. نور طالب خليلضوالتي حاضر فيها ا.د. ن

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 قطرالندٰى جميل ابراهيم

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 الجهاز التنفسي -نسان الفي صحة ا واالغذيةتأثير بعض المشروبات 

 قسم علوم االغذيةبالتعاون  االنبارجامعة  –كلية الزراعة  /األغذيةقسم علوم  التي اقامها
الموافق االربعاءيوم  ،بغدادجامعة  -علوم الهندسة الزراعية في كلية 

20-04-2022  

 ال محمد صالح و م.م. نور طالب خليلضوالتي حاضر فيها ا.د. ن

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 المهندسة سرى عامر مصطفى

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 الجهاز التنفسي -نسان الفي صحة ا واالغذيةتأثير بعض المشروبات 

 قسم علوم االغذيةبالتعاون  االنبارجامعة  –كلية الزراعة  /األغذيةقسم علوم  التي اقامها
الموافق االربعاءيوم  ،بغدادجامعة  -علوم الهندسة الزراعية في كلية 

20-04-2022  

 ال محمد صالح و م.م. نور طالب خليلضوالتي حاضر فيها ا.د. ن

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 بنين حبيب نور

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 الجهاز التنفسي -نسان الفي صحة ا واالغذيةتأثير بعض المشروبات 

 قسم علوم االغذيةبالتعاون  االنبارجامعة  –كلية الزراعة  /األغذيةقسم علوم  التي اقامها
الموافق االربعاءيوم  ،بغدادجامعة  -علوم الهندسة الزراعية في كلية 

20-04-2022  

 ال محمد صالح و م.م. نور طالب خليلضوالتي حاضر فيها ا.د. ن

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 ايالف يوسف عوده

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 الجهاز التنفسي -نسان الفي صحة ا واالغذيةتأثير بعض المشروبات 

 قسم علوم االغذيةبالتعاون  االنبارجامعة  –كلية الزراعة  /األغذيةقسم علوم  التي اقامها
الموافق االربعاءيوم  ،بغدادجامعة  -علوم الهندسة الزراعية في كلية 

20-04-2022  

 ال محمد صالح و م.م. نور طالب خليلضوالتي حاضر فيها ا.د. ن

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 حمد عبدهللا االستاذ الدكتور بشير

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 الجهاز التنفسي -نسان الفي صحة ا واالغذيةتأثير بعض المشروبات 

 قسم علوم االغذيةبالتعاون  االنبارجامعة  –كلية الزراعة  /األغذيةقسم علوم  التي اقامها
الموافق االربعاءيوم  ،بغدادجامعة  -علوم الهندسة الزراعية في كلية 

20-04-2022  

 ال محمد صالح و م.م. نور طالب خليلضوالتي حاضر فيها ا.د. ن

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 د.غدير محمود نجم

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 الجهاز التنفسي -نسان الفي صحة ا واالغذيةتأثير بعض المشروبات 

 قسم علوم االغذيةبالتعاون  االنبارجامعة  –كلية الزراعة  /األغذيةقسم علوم  التي اقامها
الموافق االربعاءيوم  ،بغدادجامعة  -علوم الهندسة الزراعية في كلية 

20-04-2022  

 ال محمد صالح و م.م. نور طالب خليلضوالتي حاضر فيها ا.د. ن

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 زهراء نبيل مخيف

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 الجهاز التنفسي -نسان الفي صحة ا واالغذيةتأثير بعض المشروبات 

 قسم علوم االغذيةبالتعاون  االنبارجامعة  –كلية الزراعة  /األغذيةقسم علوم  التي اقامها
الموافق االربعاءيوم  ،بغدادجامعة  -علوم الهندسة الزراعية في كلية 

20-04-2022  

 ال محمد صالح و م.م. نور طالب خليلضوالتي حاضر فيها ا.د. ن

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 م. م. مناف اكرم قاسم

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 الجهاز التنفسي -نسان الفي صحة ا واالغذيةتأثير بعض المشروبات 

 قسم علوم االغذيةبالتعاون  االنبارجامعة  –كلية الزراعة  /األغذيةقسم علوم  التي اقامها
الموافق االربعاءيوم  ،بغدادجامعة  -علوم الهندسة الزراعية في كلية 

20-04-2022  

 ال محمد صالح و م.م. نور طالب خليلضوالتي حاضر فيها ا.د. ن

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 محمد فوزي عبدالرحيم مطر

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 الجهاز التنفسي -نسان الفي صحة ا واالغذيةتأثير بعض المشروبات 

 قسم علوم االغذيةبالتعاون  االنبارجامعة  –كلية الزراعة  /األغذيةقسم علوم  التي اقامها
الموافق االربعاءيوم  ،بغدادجامعة  -علوم الهندسة الزراعية في كلية 

20-04-2022  

 ال محمد صالح و م.م. نور طالب خليلضوالتي حاضر فيها ا.د. ن

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 م. م محمد طالب عبد

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 الجهاز التنفسي -نسان الفي صحة ا واالغذيةتأثير بعض المشروبات 

 قسم علوم االغذيةبالتعاون  االنبارجامعة  –كلية الزراعة  /األغذيةقسم علوم  التي اقامها
الموافق االربعاءيوم  ،بغدادجامعة  -علوم الهندسة الزراعية في كلية 

20-04-2022  

 ال محمد صالح و م.م. نور طالب خليلضوالتي حاضر فيها ا.د. ن

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

ahlam.agr@uoanbar.edu.iqمدرس مساعد 

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 الجهاز التنفسي -نسان الفي صحة ا واالغذيةتأثير بعض المشروبات 

 قسم علوم االغذيةبالتعاون  االنبارجامعة  –كلية الزراعة  /األغذيةقسم علوم  التي اقامها
الموافق االربعاءيوم  ،بغدادجامعة  -علوم الهندسة الزراعية في كلية 

20-04-2022  

 ال محمد صالح و م.م. نور طالب خليلضوالتي حاضر فيها ا.د. ن

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 اسراء مراد جواد

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 الجهاز التنفسي -نسان الفي صحة ا واالغذيةتأثير بعض المشروبات 

 قسم علوم االغذيةبالتعاون  االنبارجامعة  –كلية الزراعة  /األغذيةقسم علوم  التي اقامها
الموافق االربعاءيوم  ،بغدادجامعة  -علوم الهندسة الزراعية في كلية 

20-04-2022  

 ال محمد صالح و م.م. نور طالب خليلضوالتي حاضر فيها ا.د. ن

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 لمياء سهيل نجم

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 الجهاز التنفسي -نسان الفي صحة ا واالغذيةتأثير بعض المشروبات 

 قسم علوم االغذيةبالتعاون  االنبارجامعة  –كلية الزراعة  /األغذيةقسم علوم  التي اقامها
الموافق االربعاءيوم  ،بغدادجامعة  -علوم الهندسة الزراعية في كلية 

20-04-2022  

 ال محمد صالح و م.م. نور طالب خليلضوالتي حاضر فيها ا.د. ن

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 ابتسام هاشم كردي

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 الجهاز التنفسي -نسان الفي صحة ا واالغذيةتأثير بعض المشروبات 

 قسم علوم االغذيةبالتعاون  االنبارجامعة  –كلية الزراعة  /األغذيةقسم علوم  التي اقامها
الموافق االربعاءيوم  ،بغدادجامعة  -علوم الهندسة الزراعية في كلية 

20-04-2022  

 ال محمد صالح و م.م. نور طالب خليلضوالتي حاضر فيها ا.د. ن

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

noor mahdi mahmood 

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 الجهاز التنفسي -نسان الفي صحة ا واالغذيةتأثير بعض المشروبات 

 قسم علوم االغذيةبالتعاون  االنبارجامعة  –كلية الزراعة  /األغذيةقسم علوم  التي اقامها
الموافق االربعاءيوم  ،بغدادجامعة  -علوم الهندسة الزراعية في كلية 

20-04-2022  

 ال محمد صالح و م.م. نور طالب خليلضوالتي حاضر فيها ا.د. ن

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 ياسمين عبدالملك محمد

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 الجهاز التنفسي -نسان الفي صحة ا واالغذيةتأثير بعض المشروبات 

 قسم علوم االغذيةبالتعاون  االنبارجامعة  –كلية الزراعة  /األغذيةقسم علوم  التي اقامها
الموافق االربعاءيوم  ،بغدادجامعة  -علوم الهندسة الزراعية في كلية 

20-04-2022  

 ال محمد صالح و م.م. نور طالب خليلضوالتي حاضر فيها ا.د. ن

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 احمد ثائر احمد عريان

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 الجهاز التنفسي -نسان الفي صحة ا واالغذيةتأثير بعض المشروبات 

 قسم علوم االغذيةبالتعاون  االنبارجامعة  –كلية الزراعة  /األغذيةقسم علوم  التي اقامها
الموافق االربعاءيوم  ،بغدادجامعة  -علوم الهندسة الزراعية في كلية 

20-04-2022  

 ال محمد صالح و م.م. نور طالب خليلضوالتي حاضر فيها ا.د. ن

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 منور فواز إبراهي

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 الجهاز التنفسي -نسان الفي صحة ا واالغذيةتأثير بعض المشروبات 

 قسم علوم االغذيةبالتعاون  االنبارجامعة  –كلية الزراعة  /األغذيةقسم علوم  التي اقامها
الموافق االربعاءيوم  ،بغدادجامعة  -علوم الهندسة الزراعية في كلية 

20-04-2022  

 ال محمد صالح و م.م. نور طالب خليلضوالتي حاضر فيها ا.د. ن

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 الطالب فهد إياد حايف

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 الجهاز التنفسي -نسان الفي صحة ا واالغذيةتأثير بعض المشروبات 

 قسم علوم االغذيةبالتعاون  االنبارجامعة  –كلية الزراعة  /األغذيةقسم علوم  التي اقامها
الموافق االربعاءيوم  ،بغدادجامعة  -علوم الهندسة الزراعية في كلية 

20-04-2022  

 ال محمد صالح و م.م. نور طالب خليلضوالتي حاضر فيها ا.د. ن

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 المهندس محمد فالح سلمان داوود الفهداوي

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 الجهاز التنفسي -نسان الفي صحة ا واالغذيةتأثير بعض المشروبات 

 قسم علوم االغذيةبالتعاون  االنبارجامعة  –كلية الزراعة  /األغذيةقسم علوم  التي اقامها
الموافق االربعاءيوم  ،بغدادجامعة  -علوم الهندسة الزراعية في كلية 

20-04-2022  

 ال محمد صالح و م.م. نور طالب خليلضوالتي حاضر فيها ا.د. ن

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 م.م. نور طالب خليل

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 الجهاز التنفسي -نسان الفي صحة ا واالغذيةتأثير بعض المشروبات 

 قسم علوم االغذيةبالتعاون  االنبارجامعة  –كلية الزراعة  /األغذيةقسم علوم  التي اقامها
الموافق االربعاءيوم  ،بغدادجامعة  -علوم الهندسة الزراعية في كلية 

20-04-2022  

 ال محمد صالح و م.م. نور طالب خليلضوالتي حاضر فيها ا.د. ن

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 م. م. عمار عادل صالح العزامي

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 الجهاز التنفسي -نسان الفي صحة ا واالغذيةتأثير بعض المشروبات 

 قسم علوم االغذيةبالتعاون  االنبارجامعة  –كلية الزراعة  /األغذيةقسم علوم  التي اقامها
الموافق االربعاءيوم  ،بغدادجامعة  -علوم الهندسة الزراعية في كلية 

20-04-2022  

 ال محمد صالح و م.م. نور طالب خليلضوالتي حاضر فيها ا.د. ن

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 دعاء عبد األمير راضي

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 الجهاز التنفسي -نسان الفي صحة ا واالغذيةتأثير بعض المشروبات 

 قسم علوم االغذيةبالتعاون  االنبارجامعة  –كلية الزراعة  /األغذيةقسم علوم  التي اقامها
الموافق االربعاءيوم  ،بغدادجامعة  -علوم الهندسة الزراعية في كلية 

20-04-2022  

 ال محمد صالح و م.م. نور طالب خليلضوالتي حاضر فيها ا.د. ن

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 حنان علي حسين

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 الجهاز التنفسي -نسان الفي صحة ا واالغذيةتأثير بعض المشروبات 

 قسم علوم االغذيةبالتعاون  االنبارجامعة  –كلية الزراعة  /األغذيةقسم علوم  التي اقامها
الموافق االربعاءيوم  ،بغدادجامعة  -علوم الهندسة الزراعية في كلية 

20-04-2022  

 ال محمد صالح و م.م. نور طالب خليلضوالتي حاضر فيها ا.د. ن

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 االء صالح علي

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 الجهاز التنفسي -نسان الفي صحة ا واالغذيةتأثير بعض المشروبات 

 قسم علوم االغذيةبالتعاون  االنبارجامعة  –كلية الزراعة  /األغذيةقسم علوم  التي اقامها
الموافق االربعاءيوم  ،بغدادجامعة  -علوم الهندسة الزراعية في كلية 

20-04-2022  

 ال محمد صالح و م.م. نور طالب خليلضوالتي حاضر فيها ا.د. ن

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 زيعز ميأستاذ مساعد.  د. عطوف عبدالرح

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 الجهاز التنفسي -نسان الفي صحة ا واالغذيةتأثير بعض المشروبات 

 قسم علوم االغذيةبالتعاون  االنبارجامعة  –كلية الزراعة  /األغذيةقسم علوم  التي اقامها
الموافق االربعاءيوم  ،بغدادجامعة  -علوم الهندسة الزراعية في كلية 

20-04-2022  

 ال محمد صالح و م.م. نور طالب خليلضوالتي حاضر فيها ا.د. ن

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 محمد حاتم فرج

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 الجهاز التنفسي -نسان الفي صحة ا واالغذيةتأثير بعض المشروبات 

 قسم علوم االغذيةبالتعاون  االنبارجامعة  –كلية الزراعة  /األغذيةقسم علوم  التي اقامها
الموافق االربعاءيوم  ،بغدادجامعة  -علوم الهندسة الزراعية في كلية 

20-04-2022  

 ال محمد صالح و م.م. نور طالب خليلضوالتي حاضر فيها ا.د. ن

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 الست نورا اسماعيل سمير عبد

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 الجهاز التنفسي -نسان الفي صحة ا واالغذيةتأثير بعض المشروبات 

 قسم علوم االغذيةبالتعاون  االنبارجامعة  –كلية الزراعة  /األغذيةقسم علوم  التي اقامها
الموافق االربعاءيوم  ،بغدادجامعة  -علوم الهندسة الزراعية في كلية 

20-04-2022  

 ال محمد صالح و م.م. نور طالب خليلضوالتي حاضر فيها ا.د. ن

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 م.منتج اغذيه عائشة صباح نوري

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 الجهاز التنفسي -نسان الفي صحة ا واالغذيةتأثير بعض المشروبات 

 قسم علوم االغذيةبالتعاون  االنبارجامعة  –كلية الزراعة  /األغذيةقسم علوم  التي اقامها
الموافق االربعاءيوم  ،بغدادجامعة  -علوم الهندسة الزراعية في كلية 

20-04-2022  

 ال محمد صالح و م.م. نور طالب خليلضوالتي حاضر فيها ا.د. ن

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 ى اسعد عبيدسه

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 الجهاز التنفسي -نسان الفي صحة ا واالغذيةتأثير بعض المشروبات 

 قسم علوم االغذيةبالتعاون  االنبارجامعة  –كلية الزراعة  /األغذيةقسم علوم  التي اقامها
الموافق االربعاءيوم  ،بغدادجامعة  -علوم الهندسة الزراعية في كلية 

20-04-2022  

 ال محمد صالح و م.م. نور طالب خليلضوالتي حاضر فيها ا.د. ن

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 ا.د.اسوان حمدهللا عبود

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 الجهاز التنفسي -نسان الفي صحة ا واالغذيةتأثير بعض المشروبات 

 قسم علوم االغذيةبالتعاون  االنبارجامعة  –كلية الزراعة  /األغذيةقسم علوم  التي اقامها
الموافق االربعاءيوم  ،بغدادجامعة  -علوم الهندسة الزراعية في كلية 

20-04-2022  

 ال محمد صالح و م.م. نور طالب خليلضوالتي حاضر فيها ا.د. ن

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 احمد دلف طلب حمادي

 


