
                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 أ.د. سعاد هادي حسن الطائي/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 ا. م. د. اريج خيري عثمان/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 م.ا غصون نجم عبودي/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 م.د.محمد ماجد حامد فتحي/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 م. اياد عباس عبداللطيف/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 د.بالل نجاح جبير الحديثي/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 أ.د. اسامه كاظم جباره/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 أ.د. خالد وهاب عبادي/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 المهندس حسن هادي رشيد/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 م. م إبراهيم فوزي كسار/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 بود محمدأ.د. وليد ع/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 أ.م.د. حمود مهيدي صالح/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 م.د. حسام ناجي مخلف/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 م.م. مصطفى هشام جاسم/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 الباحثة وفاء ستار شياع/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 En.Yousef Ibrahim/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 ا.د. حسام حكمت نافع/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 نور يوسف عثمان/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 شروق عاصم محمد المعموري/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 ا.د.سمير عبد علي صالح/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 أ. م. د. سالم حسن صالح الورشان/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 السيد وليد فايق جزاع ياسين/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 غفوري حمادي م. م. أنور ثامر/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 م. رشا علي كامل/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 م.م بان علي كامل/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 م. م. مهند عامر شريف/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 م.د.مآرب يوسف حمدان/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 ا. د. سعد عبد الواحد محمود/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 الباحثة نادية ستار شياع/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 م.د. مصطفى صبحي عبدالجبار/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 م.م احمد فالح حسن كاظم/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 En.Gusun Najm/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 ا. م. د. نور ناجي رديف الحياني/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 ا. م. د. ناهض عكله عبد القهار/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 س يوسف ابراهيم حسن يوسفالمهند/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 أ.د.عدي صباح عسكر/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 السيد حيدر طالب حنفوش/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 م.د. منار حمزه حرز/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 ا. د. فايق جزاع ياسين/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 مصطفى مهدي ساير/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 أ. محمد قدوري عبد/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 مصطفى طه محمد علي/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 د. محمد خالد محمد فرحان/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 مصطفى طه محمد علي/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 ا.د.معاذ محي محمد شريف/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 مصطفى مهدي ساير/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 م. م اركان مناور حمد/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 ض عگلة عبدالقهارأ.م.د. ناه/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 م.م.عثمان مصطفى عبدالمجيد/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 م.م. مينا حبيب ماضي/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 م. م احمد فالح حسن كاظم/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 السيد سامر شعالن صالح/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 م. م. علي اكبر علي/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 نغم خالد امين محمد/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 م.م. سارة جاسم داود/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 م.م سرى عباس جاسم/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 ا. م. د. حسام عبد الرزاق رشيد/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 م.م اوس علي صالح/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 م. ثائرة نجم عبدهللا/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 حمدنغم خالد امين م/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 أ. د. محمد عبد المنعم حسن/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 د.م محمد محمد عبد ربه المغير/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 م.د. حسين علي عباس/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 أ.م.د ايمان قاسم هاني الصافي/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 ENGINEER : RAAD FARHAN SALEH/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 م.م مقداد زكي حميد/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 السيدة رنده رضوان عبدالجبار/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 م. وعد حمودي عواد/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 السيد قاسم نافع محمود عبد/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 اوس رضوان عبد الجبار/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 لواسطيأ.م. د. رجاء طعمة ا/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 م.د.سعد جعفر ابراهيم/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 م.م علي يحيى عبد الرضا/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 السيدة أزهار عبد الحسين علي عبد/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 م.م.حسن عبد الهادي كاظم الطائي/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 م. د. ميس طه يعقوب/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 فضل علي محمد أبو حاتم/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 د. قصي نزيه مطلك/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 م.م. هبه هاشم يونس/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 م.م. هديل قاسم عليوي/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 أ.د. احمد فتخان زبار/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 ت.د.كريمة عبد الكاظم مخرب الخفاجي/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 .م منتهى حسن محمدعليم/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 ا.م.د.حوراء جعفر محمد/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 م.د. ياسر صايل صخي/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 ا.د.حمود غربي خليفة/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 م. هادي علي قريعه/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 ا.م.د.حوراء جعفر محمد/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 السيدة خولة عباس علي/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 م.م بتول عبد الزهرة غالم نعيم/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 أ.م.د. اثير محمد اسماعيل/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 السيدة سفانه خالد محمود/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 م.د.ميس طه يعقوب/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 م. د. اسراء قاسم هاني الصافي/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 ا.م.د.رواء صالح محمد/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 م.فاطمة حسن الربيعي/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 المدرس حيدر محمد حسن الحمامي/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 ن.م.فاطمة فيصل الخالدي/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 م.م مصطفى مهند محمد صالح/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 ا.م.د. زياد محمد عبد الرزاق/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 ا.م.د.مصطفى رياض محمد الشاهين/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 احمد كاظم عيدان دكتوراه محاسبه/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 ا.م.د. جميلة خضر عباس/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 السيد منتظر كريم شامخ جبر/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 ي عبدم. علي قدور/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 كرار كريم جواد / مدرس مساعد/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 السيد عمار محمود شاكر/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 



                                                    علــمـية                                            ورشـــــة         
 

 

 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 م.م مصطفى مهند محمد صالح/ الى        

 االفتراضية الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية 

 (())السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم

 حاضر فيها  91/6/2222التي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم االحد 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز

     

 العميد                                                                                                       رئيس القسم     

 علي عبدا.م.د. احمد عبد الرحمن ماجد                                                                            األستاذ الدكتور ادهام 


