
 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 ا.د.يعار يسٙ دمحم ؽشٚفانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 أط سضٕاٌ عثذ اندثاسانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 نّو. َثأ يطٛع عثذ االانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 انطانة دمحم عايٙ عثذ انشصاقانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 ا.و.د. عًش زاصو إعًاعٛمانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 و. اٚاد عثاط عثذانهطٛفانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 أ. د. عهٙ فذعى انًسًذ٘انٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 د.خًٛظ عثٕد عهٕٛ٘ انًسًذ٘انٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 انغٛذ لاعى َافع يسًٕد عثذانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 د.عفٛاٌ يسًٕد فشزاٌانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 انغٛذ دمحم زاذى فشجانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 أ. و. د. عانى زغٍ صانرانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 ا.د. يؤٚذ ْاد٘ إعًاعٛم انعاَٙانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 ذ٘أ. و. د. َغى خضٛش يٓانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 االعرار انذكرٕس عًٛش عثذ عهٙ صانرانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 عثًاٌ إَس زاذى زًادانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 ا.و.د. اعًاعٛم ازًذ عشزاٌانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 و. و لاعى عثذ انًدٛذ صكٙانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 ا.د.ؽكش يسًٕد زغٍانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 و.و.عًش يسًٕد يٓٛذ٘ انًسالٔ٘انٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 و.د.غذٚش يسًٕد َدىانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 أ.و.د. اسٚح خٛش٘ عثًاٌانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 أ.د.خانذ ْٔاب عثاد٘ انعاَٙانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 أ.و.د. ٔنٛذ اعًاعٛم كشد٘ اندغٛفٙانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 ثاذ عغكشأ.د.عذ٘ صانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 ذزكاس عاٚذ عثذ انعضٚض انسذٚثٙانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 و.و. َٕس طانة خهٛمانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 أ. و. د. ازًذ خانذ ازًذانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 أ.د. خًال صانر زًٕد انكثٛغٙانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 و.و. اسكاٌ يُأس زًذانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 و. د. ايرثال إعًاعٛم خهعٕط انعثٛذ٘انٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 و.و.َٓٗ زاذى خهف صانرانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 أ.و.د. زًٕد يٓٛذ٘ صانرانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 و. و. يصطفٗ فاضم زًذانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 و. عًش عثًاٌ يسٛغٍ عهٙانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 خًعح و.اعًاء ٔخّٛانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 ُْذ فالذ يدثمانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 ا. د. ععذ عثذ انٕازذ يسًٕد يٕعٗانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 االعرار انذكرٕس تؾٛش زًذ عثذهللاانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 و. اعًاء عثذ األيٛش تذٌانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 أ.و.د دمحم عثذهللا فشزاٌانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 انًُٓذط عًش عثًاٌ يسٛغٍانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 ا.و.د. دمحميصهر ؽشلٙ انعهٕاَٙانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 و. و. عًاس عادل صانرانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 أ. د عادل عثذهللا ٕٚعفانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 و. و. يُاف اكشو لاعىانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 عثذانشزًٍ ياخذأ. و. د. ازًذ انٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 أ.د.ثائش سؽٛذ دمحمانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 ا.د. فاٚك خضاع ٚاعٍٛانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 اًٚاٌ عثذ انشصاق خهٛم عهٛىانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 و.د.يصطفٗ صثسٙ عثذاندثاسانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 ا.و.د.يصطفٗ سٚاض دمحم انؾاٍْٛانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 أ. د. زًٛذ زًذاٌ انعهٙانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 انغٛذ أعايح زًٛذ زًذاٌ انعهٙانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 زكى ازًذ دمحم ععٛذانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 و. عًش تشصاٌ يسٛغٍ عهٙانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 أ.و. صٚاد دمحم عثذ انشصاقانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 ذ عثذ انغراس طّ انفٓذأ٘أ.و.د. ٔنٛانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 ا.و.د ؽايم اعًاعٛم َعًحانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 أ. و. د. أعايح زغٍٛ يٓٛذ٘انٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 و.و.دمحم خٓاد عثذانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 انغٛذ دمحم زاذى فشجانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 و. يخهذ ْاد٘ اعًاعٛمانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 و.و عُاٌ عايش ععٛذانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 و. و كٕثش دمحم َاصش عثٕد انسٛاَٙانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 أ.د. عهٙ أيٍٛ ٚاعٍٛانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 { انًُٓذط } عهطاٌ لٛظ انُاصش٘انٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 و.د. ئأاخ َٕسانذٍٚ ٕٚعفانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 انسًٛذ ْاٚظ يطش دسٔٚؼ و. عثذانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 انغٛذ دمحم زاذى فشجانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 و. عاْش كشكٕػ َاٚف انعايش٘انٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 و.و.ازًذ زغٍٛ عثاط انعُض٘انٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 انغٛذِ عٕٓد زشٔػ اتشاْٛىانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 أ.د.اعايّ كاظى خثاسِانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 أ. د. خاعى دمحم صانر انغعذ٘انٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 ا.د.عاياٌ عثذانًدٛذ سؽٛذانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 عالو ازًذ يخهفانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 و. د. لٛظ طايٙ خغاوانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 انغٛذ دمحم عذَاٌ تشعانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 يدٛذ أ.و د. َٓاد َعًحانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 ا.و. عشٔس دمحم صادقانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 و.و. عشٖ عثاط خاعىانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 و.و. زٍُٛ عثذ انسهٛى عهٙانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 و. و. تؾشٖ فرٛخاٌ َدى عثذ هللاانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 أ.و.د صٔٚذ فرسٙ عثذانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 و. يسًٕد غانٙ زًذ زغٍانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 انغٛذ ) دمحم ْٔة زًذ ( تكانٕسٕٚط عهٕو صساعٛحانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 انغٛذج سَذِ سضٕاٌ عثذ اندثاسانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 و.س.يُٓذعٍٛ صساعٍٛٛ /كشٚى دمحم نطٛفانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 ذ عهًاٌ دأٔدانغٛذ دمحم فالانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 انغٛذج سْاٌ زًٛذ خهف/تكانٕسٕٚط ٔلاٚح انُثاخانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 انغٛذ دمحم عذَاٌ تشعانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 و. د. أزًذ َداج فاضمانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 و. و. تؾشٖ فرٛخاٌ َدى عثذ هللاانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 ا.د. زغاو زكًد َافعانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 رٚاب عثذ انٕازذ فشزاٌ ... اعرار يغاعذانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 د. دمحم خانذ دمحم فشزاٌانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 أ.عثًاٌ زغُٙ دمحم يعرادانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 انغٛذ ياصٌ دمحم ععٛذانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 ًش طانة زُفٕػانغٛذ عانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 أ.و.ععاد يٕفك خاتشانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 ا.و.د.اعكُذس زغٍٛ عهٙانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 ا. و. د. َٕس َاخٙ سدٚفانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 أ. د دمحم عهًاٌ دأٔدانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 ياصٌ دمحم ععٛذ انعايش٘انٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 أ.و.د. ٔنٛذ عثذ انغراس طّ انفٓذأ٘انٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 أ. د يخهص عهًاٌ دأٔدانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 و.و. يسًٕد عثٛذ خاعى انكشتٕنٙانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 و.و َٕس انٓذٖ خٕاد كاظىانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 انغٛذ عًش طانة زُفٕػانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 خهف صانر و.و.َٓٗ زاذىانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 اًٚاٌ عثذ انشصاق خهٛم عهٛىانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 عشيذ ععذ٘ صانر ْاسٌٔ انشأ٘انٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 ا.و.د دمحم خاسهللا فشزاٌانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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



 

 University of Anbar                                                                                                  جامعة االنبـار              

                 College of Agricultureالزراعة                                                                                كلية 

 

 شــهادة مشـــاركة 

 عشيذ ععذ٘ صانر ْاسٌٔ انشأ٘انٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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

 و. ْذٚم صثاس زًذانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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

 Dr raja T.Alwasityانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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

 انغٛذ َدٛة يؾعم عثذ خهفانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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

 دكرٕس دمحم خاسهللا فشزاٌانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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

 عشيذ ععذ٘ صانر انشأ٘انٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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

 سلّٛ كاظى سؽٛذ يؾعمانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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

 انغٛذ أط عكهح يسًٕدانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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

 د عهٙ صالذ ؽكش و.انٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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

 أ.و.د.اًٚاٌ لغى دمحمانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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

 ازًذ دنف طهة زًاد٘انٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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

 االعرار انذكرٕس عهٙ دسب كغاسانٗ/         

 انًٕعٕيحَؤٚذ زضٕسكى فٙ انٕسؽح انعهًٛح االفرشاضٛح 

 ((0000نعاو   األغُاو فٙ انعشاق اثش انرذخم انسكٕيٙ فٙ ذشتٛح))

 )لضاء انشطثح كإًَٔرج ذطثٛمٙ(    

 انماْا انثازثاٌ 00/0/0000انرٙ الايٓا لغى االلرصاد انضساعٙ ٕٚو االستعاء 

 يرًٍُٛ نكى دٔاو انرٕفٛك ٔانُداذ خذيح نثهذَا انعضٚض

      

 العميد                                                        رئيس القسم                                                               

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


