
 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 م.منه وا نورس رشيدالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 م،م أحالم محمد عوادالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 األستاذ الدكتور عبود محمد هزيمالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 م. اياد عباس عبداللطيفالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 الطالبة فاتن خميس عليالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 م. هديل صبار حمدالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 م. د. غزوان حسام توفيقالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 السيد محمد عدنان برعالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 لسيد أيمن ماجد دحاماالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 ا. د محمود هويدي مناجد الفالحيالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 السيد مصطفى محمد خزعلالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 أ. م. د. أسامة حسين مهيديالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 ا.م.د. اسماعيل احمد سرحانالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 االستاذ المساعد دكتورة رجاء طعمة الواسطيالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 السيد كريم محمد لطيفالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 السيدة امنه محمد خيريالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 م. د. قيس طامي جسامالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 أ. م. د. احمد عبدالرحمن ماجدالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 ن فرحان مجيد رشيدم.م وجداالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 السيد أوس عكله محمودالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 ا.م.د. زياد عبد الجبار عبد الحميدالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 ا. م.د ماجد عبد حمزةالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 السيد مضر منسي عليالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 م.د.محمد ماجد حامد فتحيالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 المهندس لويس كامل جايدالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 م.م اوس علي صالحالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 السيدة أزهار عبد الحسينالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 السيد محمد عدنان برعالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 م.م.عثمان مصطفى عبدالمجيدالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 رم.عبدالحميد هايس مطالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 م.د أسماء طارق عبودالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 السيدة رنده رضوان عبد الجبارالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 م.م سرى عباس جاسمالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 م.د.مصطفى صبحي عبدالجبارالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 أ.م.د.سعد عناد حرفوشالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 رئيس.م طبي اقدم . عدنان فرحان مجيد رشيدالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 م.سرى صائل عبدالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 مهندس زراعي/صالح مراح فرحانالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 م. م مصطفى فاضل حمدالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 المهندسه.حال رحيم جويدالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 أ.د.عدي صباح عسكرالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 الدين الخطيب هشامأ.د بسام الى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 ممرض جامعي . مريم هاشم فعلالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

نس رضوان عبدالجبارالى/         
ُ
 السيدة أ

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 زينب احمد جاسمالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 زهراء نبيل مخيفالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 ا.م.د حازم صبري عبد الحميدالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 السيد سامر شعالن صالح ابراهيمالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 أ. م. د. واثب شكري شاكر النعيميالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 م. د. عبدهللا محمود صالحالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 ا.م.د. احمد صالح الدين ناصرالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 أ.م.د. أحمد جياد عليالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 مهندس زراعي / علي مزهر عبدهللاالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 د.محمد خالد محمد فرحانالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 أ.م.د. حوراء جعفر محمدالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 أ. د عادل عبدهللا يوسفالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 م. انس ابراهيم حسنالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 م.د.غدير محمود نجمالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 م.د.حنين شرتوح شرقيالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 د.بالل نجاح جبيرالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 م.د.حنين شرتوح شرقيالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 أ. م. د. وليد اسماعيل كرديالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 أ.د. صدام حكيم جيادالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 م.د.كمال حميد احميدالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 عمار فرحان مصلح العنزيأ.م.د الى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 السيدة سيناء محمد احمدالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 السيد نبهان ذياب عبطانالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 م.د. احمد شهاب عبدهللاالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 أ. م. د. وليد عبد الستار طه الفهداويالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 السيد ضياء إبراهيم نجمالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 م. م. بشرى فتيخان نجمالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 م. م اركان مناور حمدالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 السيد نبهان ذياب عبطانالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 م.ساره ثامر هاديالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 السيدة / سفانه خالد محمودالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 ي صباح عسكرأ.د.عدالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 ا. د. فايق جزاع ياسينالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 ا.د.شكر محمود حسنالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 ا. د. سعد عبد الواحد محمودالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 طالب ماجستيرالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 ا.د.شكر محمود حسنالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 ا.م.د. عامر حكيم جيادالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          



 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 أ.د. علي درب كسار الحياليالى/         

 الموسومةالعلمية االفتراضية  الندوةنؤيد حضوركم في 

ي 
 
ي تحقيق االمن الغذائ

 
 السياسات الزراعية ودورها ف

  حاضر فيها 6/6/2222 االثنينالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 مشعل عبد خلفاالستاذ الدكتور 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

ا.د. ادهام علي عبد                  ا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                          

 


