
 

 University of Anbarجامعة االنبـار                                                                                                               

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 د. محمد خالد محمد فرحانالى/         

 الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية االفتراضية 

 (6102-6102غريب للمدة االداء االقتصادي لمعمل البان ابي كفاءة تقويم ))

  حاضر فيها 66/5/6166 االحدالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 منين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيزمت

      

 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 

 أحالم محمد عواد مدرس مساعدالى/         

 الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية االفتراضية 

 (6102-6102غريب للمدة االداء االقتصادي لمعمل البان ابي كفاءة تقويم ))

  حاضر فيها 66/5/6166 االحدالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 منين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيزمت

      

 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. أسامه كاظم جبارهالى/         

 الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية االفتراضية 

 (6102-6102غريب للمدة االداء االقتصادي لمعمل البان ابي كفاءة تقويم ))

  حاضر فيها 66/5/6166 االحدالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 منين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيزمت

      

 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. رجاء طعمة الواسطيالى/         

 الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية االفتراضية 

 (6102-6102غريب للمدة االداء االقتصادي لمعمل البان ابي كفاءة تقويم ))

  حاضر فيها 66/5/6166 االحدالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 منين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيزمت

      

 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 

 عثمان حسني محمد معتادالى/         

 الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية االفتراضية 

 (6102-6102غريب للمدة االداء االقتصادي لمعمل البان ابي كفاءة تقويم ))

  حاضر فيها 66/5/6166 االحدالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 منين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيزمت

      

 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 رهان حميد خلفالى/         

 الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية االفتراضية 

 (6102-6102غريب للمدة االداء االقتصادي لمعمل البان ابي كفاءة تقويم ))

  حاضر فيها 66/5/6166 االحدالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 منين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيزمت

      

 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 

 نب احمد جاسمزيالى/         

 الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية االفتراضية 

 (6102-6102غريب للمدة االداء االقتصادي لمعمل البان ابي كفاءة تقويم ))

  حاضر فيها 66/5/6166 االحدالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 منين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيزمت

      

 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/         

 الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية االفتراضية 

 (6102-6102غريب للمدة االداء االقتصادي لمعمل البان ابي كفاءة تقويم ))

  حاضر فيها 66/5/6166 االحدالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 منين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيزمت

      

 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 

 Engineer:Raad Farhan Salehالى/         

 الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية االفتراضية 

 (6102-6102غريب للمدة االداء االقتصادي لمعمل البان ابي كفاءة تقويم ))

  حاضر فيها 66/5/6166 االحدالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 منين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيزمت

      

 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.خميس عبود عليويالى/         

 الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية االفتراضية 

 (6102-6102غريب للمدة االداء االقتصادي لمعمل البان ابي كفاءة تقويم ))

  حاضر فيها 66/5/6166 االحدالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 منين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيزمت

      

 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 نور عبدالرحمن محمدالى/         

 الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية االفتراضية 

 (6102-6102غريب للمدة االداء االقتصادي لمعمل البان ابي كفاءة تقويم ))

  حاضر فيها 66/5/6166 االحدالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 منين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيزمت

      

 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.سعاد حسين عليالى/         

 الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية االفتراضية 

 (6102-6102غريب للمدة االداء االقتصادي لمعمل البان ابي كفاءة تقويم ))

  حاضر فيها 66/5/6166 االحدالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 منين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيزمت

      

 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 

 Engineer Raad Farhan Salehالى/         

 الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية االفتراضية 

 (6102-6102غريب للمدة االداء االقتصادي لمعمل البان ابي كفاءة تقويم ))

  حاضر فيها 66/5/6166 االحدالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 منين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيزمت

      

 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.مهند جاسم محمدالى/         

 الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية االفتراضية 

 (6102-6102غريب للمدة االداء االقتصادي لمعمل البان ابي كفاءة تقويم ))

  حاضر فيها 66/5/6166 االحدالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 منين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيزمت

      

 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.دعاء جميل هاللالى/         

 الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية االفتراضية 

 (6102-6102غريب للمدة االداء االقتصادي لمعمل البان ابي كفاءة تقويم ))

  حاضر فيها 66/5/6166 االحدالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 منين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيزمت

      

 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/         

 الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية االفتراضية 

 (6102-6102غريب للمدة االداء االقتصادي لمعمل البان ابي كفاءة تقويم ))

  حاضر فيها 66/5/6166 االحدالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 منين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيزمت

      

 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/         

 الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية االفتراضية 

 (6102-6102غريب للمدة االداء االقتصادي لمعمل البان ابي كفاءة تقويم ))

  حاضر فيها 66/5/6166 االحدالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 منين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيزمت

      

 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 سعدون خلفالى/         

 الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية االفتراضية 

 (6102-6102غريب للمدة االداء االقتصادي لمعمل البان ابي كفاءة تقويم ))

  حاضر فيها 66/5/6166 االحدالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 منين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيزمت

      

 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/         

 الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية االفتراضية 

 (6102-6102غريب للمدة االداء االقتصادي لمعمل البان ابي كفاءة تقويم ))

  حاضر فيها 66/5/6166 االحدالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 منين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيزمت

      

 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. زحل رضيوي كاظما.مالى/         

 الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية االفتراضية 

 (6102-6102غريب للمدة االداء االقتصادي لمعمل البان ابي كفاءة تقويم ))

  حاضر فيها 66/5/6166 االحدالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 منين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيزمت

      

 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/         

 الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية االفتراضية 

 (6102-6102غريب للمدة االداء االقتصادي لمعمل البان ابي كفاءة تقويم ))

  حاضر فيها 66/5/6166 االحدالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 منين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيزمت

      

 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 وليد فايق جزاع الفهداويالى/         

 الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية االفتراضية 

 (6102-6102غريب للمدة االداء االقتصادي لمعمل البان ابي كفاءة تقويم ))

  حاضر فيها 66/5/6166 االحدالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 منين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيزمت

      

 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 جنيد احسان عبدالكريمالى/         

 الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية االفتراضية 

 (6102-6102غريب للمدة االداء االقتصادي لمعمل البان ابي كفاءة تقويم ))

  حاضر فيها 66/5/6166 االحدالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 منين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيزمت

      

 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. اسماء طارق عبود البلداويالى/         

 الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية االفتراضية 

 (6102-6102غريب للمدة االداء االقتصادي لمعمل البان ابي كفاءة تقويم ))

  حاضر فيها 66/5/6166 االحدالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 منين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيزمت

      

 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/         

 الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية االفتراضية 

 (6102-6102غريب للمدة االداء االقتصادي لمعمل البان ابي كفاءة تقويم ))

  حاضر فيها 66/5/6166 االحدالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 منين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيزمت

      

 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. حسام ناجي مخلفالى/         

 الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية االفتراضية 

 (6102-6102غريب للمدة االداء االقتصادي لمعمل البان ابي كفاءة تقويم ))

  حاضر فيها 66/5/6166 االحدالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 منين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيزمت

      

 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 حسني محمد معتادالى/         

 الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية االفتراضية 

 (6102-6102غريب للمدة االداء االقتصادي لمعمل البان ابي كفاءة تقويم ))

  حاضر فيها 66/5/6166 االحدالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 منين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيزمت

      

 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. علي حسين ابراهيم البياتيالى/         

 الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية االفتراضية 

 (6102-6102غريب للمدة االداء االقتصادي لمعمل البان ابي كفاءة تقويم ))

  حاضر فيها 66/5/6166 االحدالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 منين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيزمت

      

 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 

 نور يوسف عثمانالى/         

 الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية االفتراضية 

 (6102-6102غريب للمدة االداء االقتصادي لمعمل البان ابي كفاءة تقويم ))

  حاضر فيها 66/5/6166 االحدالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 منين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيزمت

      

 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 

 لفالحيا. د. محمود هويدي مناجد االى/         

 الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية االفتراضية 

 (6102-6102غريب للمدة االداء االقتصادي لمعمل البان ابي كفاءة تقويم ))

  حاضر فيها 66/5/6166 االحدالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 منين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيزمت

      

 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 

 محمد وهب حمدالى/         

 الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية االفتراضية 

 (6102-6102غريب للمدة االداء االقتصادي لمعمل البان ابي كفاءة تقويم ))

  حاضر فيها 66/5/6166 االحدالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 منين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيزمت

      

 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/         

 الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية االفتراضية 

 (6102-6102غريب للمدة االداء االقتصادي لمعمل البان ابي كفاءة تقويم ))

  حاضر فيها 66/5/6166 االحدالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 منين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيزمت

      

 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. ابراهيم فوزي كسارالى/         

 الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية االفتراضية 

 (6102-6102غريب للمدة االداء االقتصادي لمعمل البان ابي كفاءة تقويم ))

  حاضر فيها 66/5/6166 االحدالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 منين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيزمت

      

 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. مؤيد هادي إسماعيل العانيالى/         

 الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية االفتراضية 

 (6102-6102غريب للمدة االداء االقتصادي لمعمل البان ابي كفاءة تقويم ))

  حاضر فيها 66/5/6166 االحدالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 منين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيزمت

      

 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.خالد وهاب عباديالى/         

 الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية االفتراضية 

 (6102-6102غريب للمدة االداء االقتصادي لمعمل البان ابي كفاءة تقويم ))

  حاضر فيها 66/5/6166 االحدالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 منين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيزمت

      

 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/         

 الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية االفتراضية 

 (6102-6102غريب للمدة االداء االقتصادي لمعمل البان ابي كفاءة تقويم ))

  حاضر فيها 66/5/6166 االحدالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 منين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيزمت

      

 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. ياسين عبد احمدالى/         

 الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية االفتراضية 

 (6102-6102غريب للمدة االداء االقتصادي لمعمل البان ابي كفاءة تقويم ))

  حاضر فيها 66/5/6166 االحدالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 منين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيزمت

      

 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.دعاء جميل هاللالى/         

 الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية االفتراضية 

 (6102-6102غريب للمدة االداء االقتصادي لمعمل البان ابي كفاءة تقويم ))

  حاضر فيها 66/5/6166 االحدالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 منين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيزمت

      

 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/         

 الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية االفتراضية 

 (6102-6102غريب للمدة االداء االقتصادي لمعمل البان ابي كفاءة تقويم ))

  حاضر فيها 66/5/6166 االحدالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 منين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيزمت

      

 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 

 الباحثه سجى خالد قدوري العانيالى/         

 الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية االفتراضية 

 (6102-6102غريب للمدة االداء االقتصادي لمعمل البان ابي كفاءة تقويم ))

  حاضر فيها 66/5/6166 االحدالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 منين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيزمت

      

 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 

 عبدهللا يوسف أ. د عادلالى/         

 الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية االفتراضية 

 (6102-6102غريب للمدة االداء االقتصادي لمعمل البان ابي كفاءة تقويم ))

  حاضر فيها 66/5/6166 االحدالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 منين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيزمت

      

 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/         

 الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية االفتراضية 

 (6102-6102غريب للمدة االداء االقتصادي لمعمل البان ابي كفاءة تقويم ))

  حاضر فيها 66/5/6166 االحدالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 منين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيزمت

      

 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/         

 الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية االفتراضية 

 (6102-6102غريب للمدة االداء االقتصادي لمعمل البان ابي كفاءة تقويم ))

  حاضر فيها 66/5/6166 االحدالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 منين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيزمت

      

 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/         

 الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية االفتراضية 

 (6102-6102غريب للمدة االداء االقتصادي لمعمل البان ابي كفاءة تقويم ))

  حاضر فيها 66/5/6166 االحدالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 منين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيزمت

      

 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/         

 الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية االفتراضية 

 (6102-6102غريب للمدة االداء االقتصادي لمعمل البان ابي كفاءة تقويم ))

  حاضر فيها 66/5/6166 االحدالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 منين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيزمت

      

 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/         

 الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية االفتراضية 

 (6102-6102غريب للمدة االداء االقتصادي لمعمل البان ابي كفاءة تقويم ))

  حاضر فيها 66/5/6166 االحدالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 منين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيزمت

      

 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 

 فاتن خميس عليالى/         

 الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية االفتراضية 

 (6102-6102غريب للمدة االداء االقتصادي لمعمل البان ابي كفاءة تقويم ))

  حاضر فيها 66/5/6166 االحدالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 منين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيزمت

      

 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.خليل جميل العيساويالى/         

 الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية االفتراضية 

 (6102-6102غريب للمدة االداء االقتصادي لمعمل البان ابي كفاءة تقويم ))

  حاضر فيها 66/5/6166 االحدالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 منين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيزمت

      

 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 محمد عبدهللا فرحانالى/         

 الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية االفتراضية 

 (6102-6102غريب للمدة االداء االقتصادي لمعمل البان ابي كفاءة تقويم ))

  حاضر فيها 66/5/6166 االحدالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 منين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيزمت

      

 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 

 ايمان عبد الرزاق خليل سليمالى/         

 الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية االفتراضية 

 (6102-6102غريب للمدة االداء االقتصادي لمعمل البان ابي كفاءة تقويم ))

  حاضر فيها 66/5/6166 االحدالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 منين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيزمت

      

 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/         

 الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية االفتراضية 

 (6102-6102غريب للمدة االداء االقتصادي لمعمل البان ابي كفاءة تقويم ))

  حاضر فيها 66/5/6166 االحدالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 منين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيزمت

      

 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. مهند رعيد عزامالى/         

 الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية االفتراضية 

 (6102-6102غريب للمدة االداء االقتصادي لمعمل البان ابي كفاءة تقويم ))

  حاضر فيها 66/5/6166 االحدالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 منين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيزمت

      

 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. مهند رعيد عزام م.الى/         

 الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية االفتراضية 

 (6102-6102غريب للمدة االداء االقتصادي لمعمل البان ابي كفاءة تقويم ))

  حاضر فيها 66/5/6166 االحدالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 منين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيزمت

      

 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/         

 الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية االفتراضية 

 (6102-6102غريب للمدة االداء االقتصادي لمعمل البان ابي كفاءة تقويم ))

  حاضر فيها 66/5/6166 االحدالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 منين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيزمت

      

 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 العانيالى/         

 الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية االفتراضية 

 (6102-6102غريب للمدة االداء االقتصادي لمعمل البان ابي كفاءة تقويم ))

  حاضر فيها 66/5/6166 االحدالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 منين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيزمت

      

 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/         

 الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية االفتراضية 

 (6102-6102غريب للمدة االداء االقتصادي لمعمل البان ابي كفاءة تقويم ))

  حاضر فيها 66/5/6166 االحدالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 منين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيزمت

      

 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 فتحي العانيالى/         

 الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية االفتراضية 

 (6102-6102غريب للمدة االداء االقتصادي لمعمل البان ابي كفاءة تقويم ))

  حاضر فيها 66/5/6166 االحدالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 منين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيزمت

      

 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/         

 الموسومةنؤيد حضوركم في الورشة العلمية االفتراضية 

 (6102-6102غريب للمدة االداء االقتصادي لمعمل البان ابي كفاءة تقويم ))

  حاضر فيها 66/5/6166 االحدالتي اقامها قسم االقتصاد الزراعي يوم 

 منين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيزمت

      

 العميد                       رئيس القسم                                                                                                

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

 


