
 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 االخطار البايلوجية وطرائق السيطرة عليها

جامعة االنبار يوم االربعاء الموافق –التي اقامها قسم علوم األغذية/ كلية الزراعة 

25-05-2022  

 حسينمحمد  نجيب د.موالتي حاضر فيها ا.

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 م. فدوى وليد عبد القهار

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 االخطار البايلوجية وطرائق السيطرة عليها

جامعة االنبار يوم االربعاء الموافق –التي اقامها قسم علوم األغذية/ كلية الزراعة 

25-05-2022  

 حسينمحمد  نجيب د.موالتي حاضر فيها ا.

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 المهندسه حال ارحيم جويد

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 االخطار البايلوجية وطرائق السيطرة عليها

جامعة االنبار يوم االربعاء الموافق –التي اقامها قسم علوم األغذية/ كلية الزراعة 

25-05-2022  

 حسينمحمد  نجيب د.موالتي حاضر فيها ا.

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

Mohanad Lateef Tofah 

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 االخطار البايلوجية وطرائق السيطرة عليها

جامعة االنبار يوم االربعاء الموافق –التي اقامها قسم علوم األغذية/ كلية الزراعة 

25-05-2022  

 حسينمحمد  نجيب د.موالتي حاضر فيها ا.

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 مدرس مساعد أحالم محمد عواد خليوي

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 االخطار البايلوجية وطرائق السيطرة عليها

جامعة االنبار يوم االربعاء الموافق –التي اقامها قسم علوم األغذية/ كلية الزراعة 

25-05-2022  

 حسينمحمد  نجيب د.موالتي حاضر فيها ا.

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 أحمد ثائر احمد

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 االخطار البايلوجية وطرائق السيطرة عليها

جامعة االنبار يوم االربعاء الموافق –التي اقامها قسم علوم األغذية/ كلية الزراعة 

25-05-2022  

 حسينمحمد  نجيب د.موالتي حاضر فيها ا.

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 ا.د.شكر محمود حسن

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 االخطار البايلوجية وطرائق السيطرة عليها

جامعة االنبار يوم االربعاء الموافق –التي اقامها قسم علوم األغذية/ كلية الزراعة 

25-05-2022  

 حسينمحمد  نجيب د.موالتي حاضر فيها ا.

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 م. م عمار عادل صالح

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 االخطار البايلوجية وطرائق السيطرة عليها

جامعة االنبار يوم االربعاء الموافق –التي اقامها قسم علوم األغذية/ كلية الزراعة 

25-05-2022  

 حسينمحمد  نجيب د.موالتي حاضر فيها ا.

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 م.م.أحمد طالب ياسين

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 االخطار البايلوجية وطرائق السيطرة عليها

جامعة االنبار يوم االربعاء الموافق –التي اقامها قسم علوم األغذية/ كلية الزراعة 

25-05-2022  

 حسينمحمد  نجيب د.موالتي حاضر فيها ا.

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 اوس رضوان عبد الجبار

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 االخطار البايلوجية وطرائق السيطرة عليها

جامعة االنبار يوم االربعاء الموافق –التي اقامها قسم علوم األغذية/ كلية الزراعة 

25-05-2022  

 حسينمحمد  نجيب د.موالتي حاضر فيها ا.

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 زينب احمد جاسم

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 االخطار البايلوجية وطرائق السيطرة عليها

جامعة االنبار يوم االربعاء الموافق –التي اقامها قسم علوم األغذية/ كلية الزراعة 

25-05-2022  

 حسينمحمد  نجيب د.موالتي حاضر فيها ا.

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 أ.د.علي حسين ابراهيم البياتي

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 االخطار البايلوجية وطرائق السيطرة عليها

جامعة االنبار يوم االربعاء الموافق –التي اقامها قسم علوم األغذية/ كلية الزراعة 

25-05-2022  

 حسينمحمد  نجيب د.موالتي حاضر فيها ا.

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 االستاذ الدكتور عادل عبدهللا يوسف

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 االخطار البايلوجية وطرائق السيطرة عليها

جامعة االنبار يوم االربعاء الموافق –التي اقامها قسم علوم األغذية/ كلية الزراعة 

25-05-2022  

 حسينمحمد  نجيب د.موالتي حاضر فيها ا.

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 طالبة صفا كريم شهاب

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 االخطار البايلوجية وطرائق السيطرة عليها

جامعة االنبار يوم االربعاء الموافق –التي اقامها قسم علوم األغذية/ كلية الزراعة 

25-05-2022  

 حسينمحمد  نجيب د.موالتي حاضر فيها ا.

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 م.د. اوات نورالدين يوسف

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 االخطار البايلوجية وطرائق السيطرة عليها

جامعة االنبار يوم االربعاء الموافق –التي اقامها قسم علوم األغذية/ كلية الزراعة 

25-05-2022  

 حسينمحمد  نجيب د.موالتي حاضر فيها ا.

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 فارس يحيى احمد

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 االخطار البايلوجية وطرائق السيطرة عليها

جامعة االنبار يوم االربعاء الموافق –التي اقامها قسم علوم األغذية/ كلية الزراعة 

25-05-2022  

 حسينمحمد  نجيب د.موالتي حاضر فيها ا.

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 ا.م.د. اسماعيل احمد سرحان

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 االخطار البايلوجية وطرائق السيطرة عليها

جامعة االنبار يوم االربعاء الموافق –التي اقامها قسم علوم األغذية/ كلية الزراعة 

25-05-2022  

 حسينمحمد  نجيب د.موالتي حاضر فيها ا.

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 ا.م.هوزان جليل حمه سليم

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 االخطار البايلوجية وطرائق السيطرة عليها

جامعة االنبار يوم االربعاء الموافق –التي اقامها قسم علوم األغذية/ كلية الزراعة 

25-05-2022  

 حسينمحمد  نجيب د.موالتي حاضر فيها ا.

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 م.د.عزت خليل اسماعيل السامرائي

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 االخطار البايلوجية وطرائق السيطرة عليها

جامعة االنبار يوم االربعاء الموافق –التي اقامها قسم علوم األغذية/ كلية الزراعة 

25-05-2022  

 حسينمحمد  نجيب د.موالتي حاضر فيها ا.

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 مشعل عبد خلف الدليمي

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 االخطار البايلوجية وطرائق السيطرة عليها

جامعة االنبار يوم االربعاء الموافق –التي اقامها قسم علوم األغذية/ كلية الزراعة 

25-05-2022  

 حسينمحمد  نجيب د.موالتي حاضر فيها ا.

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 مدرس مساعد / تاژان محمد امين

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 االخطار البايلوجية وطرائق السيطرة عليها

جامعة االنبار يوم االربعاء الموافق –التي اقامها قسم علوم األغذية/ كلية الزراعة 

25-05-2022  

 حسينمحمد  نجيب د.موالتي حاضر فيها ا.

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 م. م. مهند عامر شريف

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 االخطار البايلوجية وطرائق السيطرة عليها

جامعة االنبار يوم االربعاء الموافق –التي اقامها قسم علوم األغذية/ كلية الزراعة 

25-05-2022  

 حسينمحمد  نجيب د.موالتي حاضر فيها ا.

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 طالبة الماجستير فاطمه عبد السالم يوسف

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 االخطار البايلوجية وطرائق السيطرة عليها

جامعة االنبار يوم االربعاء الموافق –التي اقامها قسم علوم األغذية/ كلية الزراعة 

25-05-2022  

 حسينمحمد  نجيب د.موالتي حاضر فيها ا.

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 المدرس انمار نزار حسن

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 االخطار البايلوجية وطرائق السيطرة عليها

جامعة االنبار يوم االربعاء الموافق –التي اقامها قسم علوم األغذية/ كلية الزراعة 

25-05-2022  

 حسينمحمد  نجيب د.موالتي حاضر فيها ا.

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 ا.م.د. احمد صالح الدين ناصر

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 االخطار البايلوجية وطرائق السيطرة عليها

جامعة االنبار يوم االربعاء الموافق –التي اقامها قسم علوم األغذية/ كلية الزراعة 

25-05-2022  

 حسينمحمد  نجيب د.موالتي حاضر فيها ا.

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 مدرسة/ تارا عبدالرحمن احمد امين

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 االخطار البايلوجية وطرائق السيطرة عليها

جامعة االنبار يوم االربعاء الموافق –التي اقامها قسم علوم األغذية/ كلية الزراعة 

25-05-2022  

 حسينمحمد  نجيب د.موالتي حاضر فيها ا.

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

Roza Dler Mustafa ( assistant lecturer) 

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 االخطار البايلوجية وطرائق السيطرة عليها

جامعة االنبار يوم االربعاء الموافق –التي اقامها قسم علوم األغذية/ كلية الزراعة 

25-05-2022  

 حسينمحمد  نجيب د.موالتي حاضر فيها ا.

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 السيده رنده رضوان عبد الجبار

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 االخطار البايلوجية وطرائق السيطرة عليها

جامعة االنبار يوم االربعاء الموافق –التي اقامها قسم علوم األغذية/ كلية الزراعة 

25-05-2022  

 حسينمحمد  نجيب د.موالتي حاضر فيها ا.

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 محمد فوزي عبد الرحيم

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 االخطار البايلوجية وطرائق السيطرة عليها

جامعة االنبار يوم االربعاء الموافق –التي اقامها قسم علوم األغذية/ كلية الزراعة 

25-05-2022  

 حسينمحمد  نجيب د.موالتي حاضر فيها ا.

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 م.م. نور طالب خليل

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 االخطار البايلوجية وطرائق السيطرة عليها

جامعة االنبار يوم االربعاء الموافق –التي اقامها قسم علوم األغذية/ كلية الزراعة 

25-05-2022  

 حسينمحمد  نجيب د.موالتي حاضر فيها ا.

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

Roza Dler Mustafa 

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 االخطار البايلوجية وطرائق السيطرة عليها

جامعة االنبار يوم االربعاء الموافق –التي اقامها قسم علوم األغذية/ كلية الزراعة 

25-05-2022  

 حسينمحمد  نجيب د.موالتي حاضر فيها ا.

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 المهندس محمد فالح سلمان داوود الفهداوي

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 االخطار البايلوجية وطرائق السيطرة عليها

جامعة االنبار يوم االربعاء الموافق –التي اقامها قسم علوم األغذية/ كلية الزراعة 

25-05-2022  

 حسينمحمد  نجيب د.موالتي حاضر فيها ا.

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 زينب احمد جاسم

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 االخطار البايلوجية وطرائق السيطرة عليها

جامعة االنبار يوم االربعاء الموافق –التي اقامها قسم علوم األغذية/ كلية الزراعة 

25-05-2022  

 حسينمحمد  نجيب د.موالتي حاضر فيها ا.

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 إسراء علي عبد الرحيم /علوم كيمياء

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 االخطار البايلوجية وطرائق السيطرة عليها

جامعة االنبار يوم االربعاء الموافق –التي اقامها قسم علوم األغذية/ كلية الزراعة 

25-05-2022  

 حسينمحمد  نجيب د.موالتي حاضر فيها ا.

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 المهندس سالم خالد ستار

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 االخطار البايلوجية وطرائق السيطرة عليها

جامعة االنبار يوم االربعاء الموافق –التي اقامها قسم علوم األغذية/ كلية الزراعة 

25-05-2022  

 حسينمحمد  نجيب د.موالتي حاضر فيها ا.

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 نور فواز إبراهيم

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 االخطار البايلوجية وطرائق السيطرة عليها

جامعة االنبار يوم االربعاء الموافق –التي اقامها قسم علوم األغذية/ كلية الزراعة 

25-05-2022  

 حسينمحمد  نجيب د.موالتي حاضر فيها ا.

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 احمد عبود عي

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 االخطار البايلوجية وطرائق السيطرة عليها

جامعة االنبار يوم االربعاء الموافق –التي اقامها قسم علوم األغذية/ كلية الزراعة 

25-05-2022  

 حسينمحمد  نجيب د.موالتي حاضر فيها ا.

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 نور الهدى ستار جبير

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 االخطار البايلوجية وطرائق السيطرة عليها

جامعة االنبار يوم االربعاء الموافق –التي اقامها قسم علوم األغذية/ كلية الزراعة 

25-05-2022  

 حسينمحمد  نجيب د.موالتي حاضر فيها ا.

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 م.منتج اغذيه عائشه صباح نوري

 



 

 

 

 نؤيد مشاركة

  

  في ورشة العمل االلكترونية بعنوان 

 االخطار البايلوجية وطرائق السيطرة عليها

جامعة االنبار يوم االربعاء الموافق –التي اقامها قسم علوم األغذية/ كلية الزراعة 

25-05-2022  

 حسينمحمد  نجيب د.موالتي حاضر فيها ا.

 ادهام علي عبدأ.د. 

 العميد

 حنين حبيب نور

 


