
 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsتصاد الزراعًلسم االل

  

                

 ا. م.د ماجد عبد حمزةالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

االقتصادية الوؤثرة فيه وفي الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 م. انس ابراهٌم حسنالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 اذ الدكتىر علي درب كسار الحيالياالست

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

ــادة مشــــاركــــةشهــ  

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 م.د.مٌس طه ٌعموبالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي  الوناخ االستثواري في العراق وبعض

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 م.م هدٌل امجد سعٌدالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

يها  والتي حاضر ف 51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 أ. م. د. أسامة حسٌن مهٌديالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

واري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي الوناخ االستث

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

م علي عبدأ.د. ادها دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج   



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 ا.د بسام الدٌن الخطٌب هشامالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222ثاء التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثال

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 م. اٌاد عباس عبداللطٌفالى/                    

 ة الموسومةنؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌ

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 لقسم رئيس ا         

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 ا.د.علً حسٌن ابراهٌم البٌاتًالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء  التي اقاهها قسن

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دمن ماجأ.م.د. احمد عبد الرح أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 م. د. غزوان حسام توفٌكالى/                    

 ً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومةنؤٌد حضوركم ف

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 والنجاح هتونين لكن دوام التىفيق

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 أ.م.د.علً عمار اسماعٌلالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 عيالقطاع الزرا

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 ٌم فوزي كسارمدرس مساعد إبراهالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 لياالستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيا

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   نبارجامعة اال

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 ا. د. معاذ محً دمحم شرٌفالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوؤثرة فيه وفي الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

ـةشهــــادة مشــــاركـــ  

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture لزراعةكلٌة ا

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 م.د.حامد عبد المادر عجاجالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 دكتىر علي درب كسار الحيالياالستاذ ال

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 ا. د. دمحم عبٌد سلومالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي الوناخ االستثواري في العراق وبعض 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 م.د. منٌر ناجً احمدالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

يها  والتي حاضر ف 51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

داحمد عبد الرحمن ماجأ.م.د.  أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 أ.د. احمد فتخان زبارالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي الوناخ االستثواري 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 ا. د. مؤٌد هادي إسماعٌل العانًالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222ثاء التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثال

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 المهندس عالء ثامر سلمانالى/                    

 ة الموسومةنؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌ

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 لقسم رئيس ا         

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 م.م أطٌاف دمحم علًالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222الزراعي يىم الثالثاء التي اقاهها قسن االقتصاد 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

مشــــاركــــة شهــــادة  

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 أ.م.د. احمد رٌاض عبداللطٌف العانًالى/                    

 فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومةنؤٌد حضوركم 

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 ق والنجاحهتونين لكن دوام التىفي

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 ا.م.د. مثنى بدٌع فرحانالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 اعيالقطاع الزر

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 سنا.د.شكر محمود حالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 لكن دوام التىفيق والنجاحهتونين 

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

عبد أ.د. ادهام علي دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج   



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 م. م. اٌاد خالد دمحمالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

ي الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وف

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 م. أحمد فوزي شفٌك م.الى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 الحيالي االستاذ الدكتىر علي درب كسار

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   عة االنبارجام

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsاعًلسم االلتصاد الزر

  

                

 م. د دمحم عبد حمد مركبالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

دية الوؤثرة فيه وفي الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصا

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دجأ.م.د. احمد عبد الرحمن ما أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture ٌة الزراعةكل

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 أ.م.د. ناهض عكلة عبد المهارالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 ستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالياال

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 ا. م. د. نور ناجً ردٌفالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

راق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي الوناخ االستثواري في الع

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 ا.د. حسام حكمت نافعالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

تي حاضر فيها  وال 51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 .ا د اكرم عبد اللطٌف حسنالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

خ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي الونا

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

.د. ادهام علي عبدأ دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج   



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 م. د. سوسن صابر خلٌفةالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222لثالثاء التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم ا

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 أ. م. د. أسامة حسٌن مهٌديالى/                    

 فتراضٌة الموسومةنؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة اال

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 أ.م.د. عبدالخالك عبدالملن عبدالجبارالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222تي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء ال

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دعبد الرحمن ماجأ.م.د. احمد  أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 دالمهندسة مٌعاد لطٌف عبوالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 كن دوام التىفيق والنجاحهتونين ل

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 ا. د. محمود هوٌدي مناجد الفالحًالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

ثرة فيه وفي الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤ

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture عةكلٌة الزرا

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 أ.م د. ارٌج خٌري عثمانالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 علي درب كسار الحيالياالستاذ الدكتىر 

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

يدالعم                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsاللتصاد الزراعًلسم ا

  

                

 أ.م.د احمد رٌاض عبداللطٌف العانًالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي  الوناخ االستثواري في العراق

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

ــاركــــةشهــــادة مشــ  

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 م.د. حامد عبد المادر عجاجالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 السٌدة رشا مشتاق هاشمالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

خ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي الونا

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 م. م. أحمد فوزي شفٌكالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222ثالثاء التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم ال

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 السٌدة مروة دمحم صبري الحٌانًالى/                    

 االفتراضٌة الموسومةنؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة 

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 أ.م.د. زٌاد عبد الجبار عبد الحمٌدالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222لتي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء ا

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 م.م انس حامد مصلحالى/                    

 حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة نؤٌد

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 م التىفيق والنجاحهتونين لكن دوا

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 أ. م. د. احمد عبدالرحمن ماجدالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

في الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه و

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

هــــادة مشــــاركــــةش  

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 .م.د.سعد عناد حرفوشاالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 ر الحيالياالستاذ الدكتىر علي درب كسا

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   معة االنبارجا

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsراعًلسم االلتصاد الز

  

                

 م.د. مصطفى صبحً عبدالجبارالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

قتصادية الوؤثرة فيه وفي الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات اال

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 ا.م.د. اسماعٌل احمد سرحانالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 الستاذ الدكتىر علي درب كسار الحياليا

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دهام علي عبدأ.د. ا دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج   



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 أ.د عبد اللطٌف محمودالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

راق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي الوناخ االستثواري في الع

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 األستاذ الدكتور بشٌر حمد عبدهللاالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 م. د. غدٌر محمود نجمالى/                    

 ومةنؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموس

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دلرحمن ماجأ.م.د. احمد عبد ا أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 م.م.مٌسم عبد السالم رشٌدالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222لزراعي يىم الثالثاء التي اقاهها قسن االقتصاد ا

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 عمر عصام خضٌرالى/                    

 فتراضٌة الموسومةنؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة اال

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 م.م اركان مناور حمدالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222قتصاد الزراعي يىم الثالثاء التي اقاهها قسن اال

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 م. م. ارشد حامد مصلحالى/                    

 دوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومةنؤٌد حضوركم فً الن

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 جاحهتونين لكن دوام التىفيق والن

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

ــــةشهــــادة مشــــارك  

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 أ.د.عدي صباح عسكرالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء التي 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 ا.د. براء حمٌد موسىالى/                    

 ضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومةنؤٌد ح

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 التىفيق والنجاحهتونين لكن دوام 

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 السٌدة رلٌة نزار عبد الكرٌمالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دد. احمد عبد الرحمن ماجأ.م. أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 انٌس هاشم عٌسى م.م الى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 حيالياالستاذ الدكتىر علي درب كسار ال

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   االنبارجامعة 

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 أحمد دلف طلب حماديالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

ؤثرة فيه وفي الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الو

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture اعةكلٌة الزر

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 م.م . نور ٌوسف عثمانالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 لي درب كسار الحيالياالستاذ الدكتىر ع

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

دالعمي                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلتصاد الزراعًلسم اال

  

                

 بٌداء عبد الرحٌم الراويالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

شرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤ

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

ادة مشــــاركــــةشهــــ  

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 االستاذ الدكتور بشٌر حمد عبدهللاالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

تي حاضر فيها  وال 51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 م.د.سمٌعة مجبل حمدالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

تثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي الوناخ االس

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 م. عمر احمد مصلحالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

علي عبدأ.د. ادهام  دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج   



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 م. د. هبة هللا عادل عبدهللا الحمدانًالى/                    

 فتراضٌة الموسومةنؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة اال

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 ا.م.د.صدٌك عزٌز صدٌك الكسنزانًالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222اهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء التي اق

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 م.م. سرى عباس جاسمالى/                    

 كم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومةنؤٌد حضور

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 ىفيق والنجاحهتونين لكن دوام الت

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دماج أ.م.د. احمد عبد الرحمن أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 األستاذ / سلطان لٌس شرٌف الناصريالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

ي الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وف

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 رعد دمحم ندا م.الى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 الياالستاذ الدكتىر علي درب كسار الحي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   نبارجامعة اال

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 أ. م. د. أسامة حسٌن مهٌديالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

ة الوؤثرة فيه وفي الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادي

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture الزراعة كلٌة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 أ.د. انتصار هادي حمٌديالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 دكتىر علي درب كسار الحيالياالستاذ ال

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 أ.د.عبد اللطٌف محمود علًالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

بعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي الوناخ االستثواري في العراق و

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 م. م. لمٌاء أحمد اسماعٌلالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

تي حاضر فيها  وال 51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 ا. م. د. فرٌدون دمحم حمه فرجالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

لوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي ا

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دمد عبد الرحمن ماجأ.م.د. اح أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 ا. د. معاذ محً دمحم شرٌفالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222ي يىم الثالثاء التي اقاهها قسن االقتصاد الزراع

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 اباء اسعد حسن /مدرسالى/                    

 فتراضٌة الموسومةنؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة اال

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 م.افراح عبد الحسٌن جبرالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222ن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء التي اقاهها قس

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 م.م اركان مناور حمدالى/                    

 الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومةنؤٌد حضوركم فً 

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 النجاحهتونين لكن دوام التىفيق و

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

شــــاركــــةشهــــادة م  

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 م.م.عثمان مصطفى عبدالمجٌد احمدالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 الزراعي القطاع

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 Evan Abdulkarim Mahmood / assistant lecturerالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 تىر علي درب كسار الحيالياالستاذ الدك

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsسم االلتصاد الزراعًل

  

                

 أ.م.د. عالء كامل صبرالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

وؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي الوناخ االستثواري في العراق وبعض ال

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

بدأ.د. ادهام علي ع دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج   



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 ا. م.د ماجد عبد حمزةالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

ها  والتي حاضر في 51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 م.د. رؤى ماجد عبد االمٌرالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

ري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي الوناخ االستثوا

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 المدرس سداد سلمان حسٌنالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 األستاذ / سلطان لٌس شرٌف الناصريالى/                    

 راضٌة الموسومةنؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفت

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 يس القسم رئ         

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 مجٌد هادي صالح الحمدانًالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء التي اقاهها قسن 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 م.م. أحمد فوزي شفٌكالى/                    

 ندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومةنؤٌد حضوركم فً ال

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 نجاحهتونين لكن دوام التىفيق وال

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 م.د. كمال حمٌد أحمٌدالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222لتي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء ا

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

. ادهام علي عبدأ.د دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج   



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 شناوة م.م. مهند حامد عبدهللاالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 نين لكن دوام التىفيق والنجاحهتو

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 د. اٌمان جابر جاسم العطارالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

رة فيه وفي الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤث

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture ةكلٌة الزراع

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 مهندس زراعً الدم /عمر خضٌر عباسالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 الدكتىر علي درب كسار الحيالياالستاذ 

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دد الرحمن ماجأ.م.د. احمد عب أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 ا.م.د.صدٌك عزٌز صدٌك الكسنزانًالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي الوناخ االستثواري في 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 مجٌد هادي صالح الحمدانًالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 ا.د.سامان عبدالمجٌد رشٌدالى/                    

 ةنؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسوم

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 عمر سالم ابراهٌم / مدرسالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222اعي يىم الثالثاء التي اقاهها قسن االقتصاد الزر

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

اركــــةشهــــادة مشــــ  

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 اباء اسعد حسن /مدرسالى/                    

 االفتراضٌة الموسومةنؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة 

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 االستاذ الدكتورة االء صالح عاتًالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222ي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء الت

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 م.د. رؤى ماجد عبد االمٌرالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 ن دوام التىفيق والنجاحهتونين لك

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

د.م.د. احمد عبد الرحمن ماجأ أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 ا.م.د اٌاد ولٌد عبدهللاالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

في الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه و

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 .ر.مهندسٌن زراعٌٌن /كرٌم دمحم لطٌفمالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 تىر علي درب كسار الحيالياالستاذ الدك

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsسم االلتصاد الزراعًل

  

                

 األستاذ / سلطان لٌس شرٌف الناصريالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 الطالب مروان هٌثم عبود المشهدانًالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222اد الزراعي يىم الثالثاء التي اقاهها قسن االقتص

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

ـــادة مشــــاركــــةشهـ  

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 علً احمد ەد.چنورالى/                    

 مٌة االفتراضٌة الموسومةنؤٌد حضوركم فً الندوة العل

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 Assist. Prof. Dr. Faraidun M. Hama Farajالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 الزراعيالقطاع 

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 بندر د. سرى جاسمالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 ين لكن دوام التىفيق والنجاحهتون

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

ام علي عبدأ.د. اده دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج   



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 مجٌد هادي صالح الحمدانًالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

فيه وفي الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 المهندس . ساهر كركوش ناٌفلى/ ا                   

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 لي درب كسار الحيالياالستاذ الدكتىر ع

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

دالعمي                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلتصاد الزراعًلسم اال

  

                

 ا.م.د عماد محمود علًالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

ت االقتصادية الوؤثرة فيه وفي الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرا

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دحمن ماجأ.م.د. احمد عبد الر أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 د. دمحم خالد دمحمالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 تاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالياالس

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 سفانه خالد محمود  المٌسً / مهندس زراعًالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

ستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي الوناخ اال

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 د. بشرى تركً مهديالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 م.م.عثمان مصطفى عبدالمجٌد احمدالى/                    

 اضٌة الموسومةنؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتر

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 س القسم رئي         

ــةشهــــادة مشــــاركــ  

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 اباء اسعد حسن /مدرسالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222صاد الزراعي يىم الثالثاء التي اقاهها قسن االقت

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 م.م.أحمد فوزي شفٌكالى/                    

 لعلمٌة االفتراضٌة الموسومةنؤٌد حضوركم فً الندوة ا

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 م.افراح عبد الحسٌن جبرالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء التي 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

داحمد عبد الرحمن ماج أ.م.د. أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 د. اٌمان جابر جاسم العطارالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 دوام التىفيق والنجاح هتونين لكن

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 المدرس سداد سلمان حسٌنالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

 الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 .احمد شهاب عبدهللام.دالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 الحيالي االستاذ الدكتىر علي درب كسار

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   عة االنبارجام

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsاعًلسم االلتصاد الزر

  

                

 د.  سرى جاسم بندرالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

لوؤثرة فيه وفي الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية ا

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

ة مشــــاركــــةشهــــاد  

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture زراعةكلٌة ال

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 مرٌم سامً الٌاس / مدرسالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 ىر علي درب كسار الحيالياالستاذ الدكت

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

لعميدا                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsم االلتصاد الزراعًلس

  

                

 د. مجٌد هادي صالح الحمدانًالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

عض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي الوناخ االستثواري في العراق وب

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 ا.م.د. مثنى بدٌع فرحانالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

حاضر فيها  والتي  51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

ي عبدأ.د. ادهام عل دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج   



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 ا.م.وسام صالل علٌويالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

واري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي الوناخ االستث

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 ساهر كركوش ناٌفالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 ا.م.د. زوٌد فتحً عبد الرمضانًالى/                    

 موسومةنؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة ال

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                  رئيس القسم         

 شهــــادة مشــــاركــــة

داجأ.م.د. احمد عبد الرحمن م أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 ( نور ٌوسف عثمان ) مدرس مساعدالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222قتصاد الزراعي يىم الثالثاء التي اقاهها قسن اال

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 د. بشرى تركً مهديالى/                    

 العلمٌة االفتراضٌة الموسومة نؤٌد حضوركم فً الندوة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 د. مجٌد هادي صالح الحمدانًالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 ٌلأ.م.د.علً عمار اسماعالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 لكن دوام التىفيق والنجاحهتونين 

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 األستاذ / سلطان لٌس شرٌف الناصريالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

وؤثرة فيه وفي الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية ال

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture راعةكلٌة الز

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 م.م.أحمد فوزي شفٌكالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 ي درب كسار الحيالياالستاذ الدكتىر عل

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلتصاد الزراعًلسم اال

  

                

 مرٌم سامً الٌاس / مدرسالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

ات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشر

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دعبد الرحمن ماج أ.م.د. احمد أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 مدرس مساعد حنٌن عبد الحلٌم علًالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

اضر فيها  والتي ح 51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 ا.د.ولٌد فرج حماديالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

ري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي الوناخ االستثوا

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 االستاذ المساعد جمانة لٌس توفٌكالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222لثالثاء التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم ا

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 م.د.خلٌل جمٌل العٌساويالى/                    

 اضٌة الموسومةنؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتر

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 س القسم رئي         

ـــاركــــةشهــــادة مشـ  

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 االستاذ الدكتورة االء صالح عاتًالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222ها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء التي اقاه

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 حنٌن عبد الحلٌم علًالى/                    

 م فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومةنؤٌد حضورك

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 فيق والنجاحهتونين لكن دوام التى

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 ا. م. د. دمحم عدي عزتالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 راعيالقطاع الز

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 حخلٌل حمادي مصلالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 كن دوام التىفيق والنجاحهتونين ل

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 مٌادة طارق علوانالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 طاع الزراعيالق

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 جاسم هٌسىم. رٌا الى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   رجامعة االنبا

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 مدرس دكتور رشا عزام عبدهللاالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوؤثرة فيه وفي الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture لزراعةكلٌة ا

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 م. م. احمد عدي عزتالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 علي درب كسار الحيالياالستاذ الدكتىر 

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

يدالعم                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsاللتصاد الزراعًلسم ا

  

                

 استاذ مساعد دكتوره رئام شاكر محمودالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

اق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي الوناخ االستثواري في العر

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 Kareem Mohammad Lateefالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

التي حاضر فيها  و 51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

ادهام علي عبدأ.د.  دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج   



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 استاذ مساعد دكتوره رئام شاكر محمودالى/                    

 موسومةنؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة ال

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                  رئيس القسم         

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 م.محاسن محمود سلطانالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222راعي يىم الثالثاء التي اقاهها قسن االقتصاد الز

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 ا. م. د. بسمه منجد عبد الرزاقالى/                    

 وة العلمٌة االفتراضٌة الموسومةنؤٌد حضوركم فً الند

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 احهتونين لكن دوام التىفيق والنج

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دالرحمن ماجأ.م.د. احمد عبد  أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 أ. م. د. واثك فلحً حمودالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 م دمحمم.م. ابراهٌم عبدالمنعالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 نين لكن دوام التىفيق والنجاحهتو

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 م.م. ابراهٌم عبدالمنعم دمحمالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

ؤثرة فيه وفي الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الو

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture اعةكلٌة الزر

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 عمر سالم ابراهٌم الحٌالً / مدرسالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 ذ الدكتىر علي درب كسار الحيالياالستا

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

كــــةشهــــادة مشــــار  

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 م. م. ورود فوزي احمدالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

بعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي الوناخ االستثواري في العراق و

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 األستاذ / سلطان لٌس شرٌف الناصريالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 م. م. مروة عبد الكرٌم سعود بدرالى/                    

 الموسومةنؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة 

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 سم رئيس الق         

 شهــــادة مشــــاركــــة

د.د. احمد عبد الرحمن ماجأ.م أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 سرمد سعدي صالح الراويالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222الزراعي يىم الثالثاء  التي اقاهها قسن االقتصاد

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 آالء عبد الرزاق أحمدالى/                    

 علمٌة االفتراضٌة الموسومةنؤٌد حضوركم فً الندوة ال

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 أ.د. جمال صالح حمود الكبٌسًالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222لتي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء ا

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 طه الفهداويأ.م.د.ولٌد عبد الستار الى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 ياالستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيال

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

ـادة مشــــاركــــةشهـــ  

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   بارجامعة االن

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 مدرس صبا حازم صدٌكالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

فيه وفي  الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 ا.د.كفاح سعٌد عباسالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 كسار الحيالي االستاذ الدكتىر علي درب

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsالزراعً لسم االلتصاد

  

                

 م. د دمحم عبد حمد مركبالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

قتصادية الوؤثرة فيه وفي الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات اال

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

علي عبد أ.د. ادهام دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج   



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 وفاء دمحم لفتهالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 كتىر علي درب كسار الحيالياالستاذ الد

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 أ. م. د. واثك فلحً حمودالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

ض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي الوناخ االستثواري في العراق وبع

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 حسن راتب كسار مهبشالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

فيها  والتي حاضر  51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دن ماجأ.م.د. احمد عبد الرحم أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 ا.د.كفاح سعٌد عباسالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

ي العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي الوناخ االستثواري ف

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 م. د. حسان مثنى عبدالحمٌد النوريالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222ثاء التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثال

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 أ.م.د.عبدالصمد هاشم نعمانالى/                    

 اضٌة الموسومةنؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتر

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 س القسم رئي         

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 م.د.معمر حازم علًالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222د الزراعي يىم الثالثاء التي اقاهها قسن االقتصا

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

ةشهــــادة مشــــاركــــ  

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 م.م. ٌعرب لحطان حمٌدالى/                    

 لعلمٌة االفتراضٌة الموسومةنؤٌد حضوركم فً الندوة ا

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 بالل حسٌن سهٌل الجمٌلًالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء التي 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 م .د وفاء دمحم لفتهالى/                    

 ضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومةنؤٌد ح

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 التىفيق والنجاحهتونين لكن دوام 

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دحمد عبد الرحمن ماجأ.م.د. ا أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 د.بالل نجاح جبٌرالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 اعيالقطاع الزر

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 وشا.د.كفاح سعٌد دالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 لكن دوام التىفيق والنجاحهتونين 

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 أ.م.د.عبدالصمد هاشم نعمانالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

يه وفي الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة ف

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 آالء عبد الرزاق احمدى/ ال                   

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 كسار الحيالي االستاذ الدكتىر علي درب

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

مشــــاركــــةشهــــادة   

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsالزراعً لسم االلتصاد

  

                

 أ. م. د. نوفل لاسم علًالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

قتصادية الوؤثرة فيه وفي الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات اال

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 أ.د. جمال صالح حمود الكبٌسًالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

  والتي حاضر فيها 51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 م.م عامر هاشم عبد المجٌد رشٌدالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

ثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي الوناخ االست

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

عبدأ.د. ادهام علي  دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج   



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 بماء حازم اسماعٌلالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 لماء اسماعٌل مهديالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

وناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي ال

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الثالثاء 

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

العميد                                                                                                                                                                                 رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  



 
 

 

                                                                                    University of Anbar   جامعة االنبار

                                                                                        College of Agriculture كلٌة الزراعة

                                                          Dept. of Agricultural Economicsلسم االلتصاد الزراعً

  

                

 د. لصً نزٌه مطلنالى/                    

 نؤٌد حضوركم فً الندوة العلمٌة االفتراضٌة الموسومة

الوناخ االستثواري في العراق وبعض الوؤشرات االقتصادية الوؤثرة فيه وفي 

 القطاع الزراعي

والتي حاضر فيها   51/2/2222الثاء التي اقاهها قسن االقتصاد الزراعي يىم الث

 االستاذ الدكتىر علي درب كسار الحيالي

 هتونين لكن دوام التىفيق والنجاح

 العميد                                                                                                                                                                                رئيس القسم          

 شهــــادة مشــــاركــــة

دأ.م.د. احمد عبد الرحمن ماج أ.د. ادهام علي عبد  


