
 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  كريم عبدهللا حسن البياتي 



 شهادة حضور

د تثمن ج  في اعمال المؤتمر  امعة  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  يالى 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

Khalid Hassani Sultan Mr. 



 شهادة حضور

بواف  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال ا تثمن جامعة  لمؤتمر  ر التقدير حضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  ماجد أحمد صبري النعيمي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
ز  تمو   16-15ولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الد 

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  اشواق جاسم كزار 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كل 

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  امين حسين جبر



 ادة حضورهش

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  غصون حميد محمد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  دعاء عبد الخالق الحسينى درويش 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  نكال رياض حمد ص 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر    جامعة تثمن   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  د زهير حميد عبو 



 شهادة حضور

ف  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  ي اعمال المؤتمر  تثمن جامعة 
تموز    16-15في كلية الزراعة جامعة ديالى    الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية 

 م   2020
 

 السيدة  سارة علي محمد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15لبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع ل 

 م   2020
 

 المدرس المساعد  صباح محمود حمد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15يالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة د 

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  طالل أنور عبد الكريم 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  طه ياسين صالح 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس  در عبد الق ا   ظالل مهدي 



 شهادة حضور

ديالى تثمن جام  في اعمال المؤتمر    عة  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  عبد الباقي داود سلمان 



 شهادة حضور

بوافر التقدير   كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  حضوركم الف اعل 
تموز    16-15والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  محمد عبدالرضا عبدالواحد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول  

 م   2020
 

 لمدرس الدكتور ا ممتاز متي منصور 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ة الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلي 

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  نبيل شالل ثامر المرمضي 



 حضوردة شها

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  ندى ف اروق عبود 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  هادي علوان محمد الساعدي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر  ن ج تثم  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  امعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 السيدة  هدى عزيز مهدي 



 شهادة حضور

بوافر ا  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر تثمن جامعة    لتقدير حضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  هيثم محمد ابراهيم الزهيري 



 شهادة حضور

في  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  اعمال المؤتمر    تثمن جامعة 
تموز    16-15ي كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية ف 

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  وق اص محمود عبد اللطيف محمود 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15بحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع لل 

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  ياسين خضير حسن 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديال 

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  ن محمد حمه فرج فريدو 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد  فريدون محمد حمه فرج 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  مسن عباس  بشرى  



 شهادة حضور

ك تثمن جامع  ديالى  في اعمال المؤتمر  ة  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  لية الزراعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  ظاهر خليل علي   



 شهادة حضور

بوافر التقدير حضوركم الف اعل   كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة 
تموز    16-15ية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراع 

 م   2020
 

abdulrahim assi obaid Mr. 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ي كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية ف 

 م   2020
 

Adem Houria  



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

Adem Houria 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

Adnan Wahhab Habeeb Al- Mudhafr Mr. 



 شهادة حضور

ديالى  بو   تثمن جامعة  في اعمال المؤتمر  كلية الزراعة  افر التقدير حضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

adrees ghaleb adrees Mr. 



 شهادة حضور

في اعمال ال  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  مؤتمر  تثمن جامعة 
تموز    16-15عة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جام 

 م   2020
 

Ahmed fadhi Abbas Mr. 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15عية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزرا 

 م   2020
 

Ali AbdulHAdi A. Al-Rawi Mr. 



 ادة حضورهش

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

Ali Ghalib Adrees Mr. 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

Anaam Fuad Hussain Assit.prof.Dr. 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

Assit.prof.Dr.Sahira Abbas Qanbar  



 شهادة حضور

كلية الزر  ديالى  بوافر التقدير حضوركم ا تثمن جامعة  في اعمال المؤتمر  اعة  لف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

Asst.Prof. Dr. Jasim Mohmmed Ali Altahan  



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
ز  تمو   16-15ولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الد 

 م   2020
 

Aya Ibrahim Safar Mrs. 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15كلية الزراعة جامعة ديالى    الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في 

 م   2020
 

bahar jalal mahmood Assit.prof. 



 حضور شهادة

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

Basheer Nsaif Jasim Mr. 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

Bouskout Mohammed Mr. 



 شهادة حضور

كلية   ديالى  بوافر التقدير  تثمن جامعة  في اعمال المؤتمر  الزراعة  حضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

Bouskout Mohammed Mr. 



 شهادة حضور

في اعمال المؤت  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  مر  تثمن جامعة 
تموز    16-15لى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديا 

 م   2020
 

Buraq Ghalib Adrees Mrs. 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15في كلية الزراعة جامعة ديالى    الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية 

 م   2020
 

Dr Fatma Ramadan Abdel Aziz  



 حضوردة شها

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

Dr Manar Ismael Alwan  



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

Dr. Ahmed Najem Abd  



 شهادة حضور

كلية ديالى  بوافر التقدي   تثمن جامعة  في اعمال المؤتمر  الزراعة  ر حضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

DR. ALI OBAED MAHMOD  



 شهادة حضور

في اعمال الم  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  ؤتمر  تثمن جامعة 
تموز    16-15ديالى    الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة 

 م   2020
 

Dr. Guhdar Salih Barwary  



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في  

 م   2020
 

Dr. Hussein Ali Abbas  



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

Dr. Majid Muhson Salman Assit.prof. 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

Dr. Mozhir Kadhum Kuaiber Almahdawi Assit.prof. 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

Dr. Othman Khalid Alwan  



 شهادة حضور

بواف  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال ا تثمن جامعة  لمؤتمر  ر التقدير حضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

Dr. Rana M. Al-Obaidi  



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األ 

 م   2020
 

Dr. Raunaq haqi ismael  



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديال 

 م   2020
 

Dr.Eva A Ajaj  



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

Dr.Hussein Ali Abbas  



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

Dr.Samaa Adnan Raoof  



 شهادة حضور

بوافر التقدير حضوركم   كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  الف اعل 
تموز    16-15للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى    الدولي األول والعلمي الرابع 

 م   2020
 

Dr.Shaymaa A.Naji  



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15وث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبح 

 م   2020
 

Dr.Shaymaa A.Naji  



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
وز  تم   16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

Dr.Sudad Kadhim Al Taweel  



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

Emad Jalil Shahid Mr. 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر  ن ج تثم  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  امعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

Entisar SH. Hashim Mrs. 



 شهادة حضور

بوافر التقدير حضوركم ا  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  لف اعل 
تموز    16-15لبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع ل 

 م   2020
 

Ghadeer Mahmood najim Dr. 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الراب 

 م   2020
 

Hawraa Mahmood Murad Mrs. 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

Haytham mohammed sabeeh Mr. 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

Hazha Abdul Kareem Mahmood  



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

Hemn Abdalla Mustafa  



 شهادة حضور

بواف  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال ا تثمن جامعة  لمؤتمر  ر التقدير حضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

Hussein Hadi Nahi Assit.prof.Dr. 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى    الدولي األول 

 م   2020
 

Iman Sahib Salman Dr. 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15عة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزرا 

 م   2020
 

Iman Sahib Salman Assit.prof. 



 ورة حضشهاد

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

Inaam M. Abdulmajeed Assit.prof.Dr. 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

Jalal H. S. Ismael Assit.prof.Dr. 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

Jalal H. S. Ismael Assit.prof.Dr. 



 شهادة حضور

بوافر ال  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  تقدير حضوركم الف اعل 
تموز    16-15لدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  ا 

 م   2020
 

Jawad Taha Mahmood Assit.prof.Dr. 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15مي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعل 

 م   2020
 

Kamaran Salh Rasul  



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

Kana Ali Mahmood  



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

Kana Ali Mahmood  



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

Kareem Hammadi Muhana Assit.prof.Dr. 



 شهادة حضور

بواف  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال ا تثمن جامعة  لمؤتمر  ر التقدير حضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

Karim M. Bhiah Assit.prof.Dr. 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتم  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  ر  تثمن جامعة 
تموز    16-15  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى 

 م   2020
 

Karzan Tofiq Mahmood Assit.prof.Dr. 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الزراعة جامعة ديالى    الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية 

 م   2020
 

Khaleel. J.farhan Mr. 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

Khalid Hassani Sultan Assit.prof.Dr. 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

Majid Mohammed Mahmood Dr. 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

Maneea Mabrouk Abd Elkhalk Moubarak  



 شهادة حضور

بوافر التقدير   كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  حضوركم الف اعل 
تموز    16-15والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول  

 م   2020
 

Maneea Mabrouk Moubarak  



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األ 

 م   2020
 

Maysoon musa kadim Assit.prof.Dr. 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة  

 م   2020
 

Mohamed A.Najemalden Mr. 



 ة حضورادشه

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

Mohammed Ausama Al Sarraf Assit.prof.Dr. 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

Mohammed majid ABED Mr. 



 شهادة حضور

دي  كلية الزر تثمن جامعة  في اعمال المؤتمر  الى  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  اعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

Mohammed Saleh Lateef Mr. 



 شهادة حضور

في  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  اعمال المؤتمر    تثمن جامعة 
تموز    16-15ي كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية ف 

 م   2020
 

Mustafa Natheer mustafa Mr. 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع  

 م   2020
 

Mustafa Subhi Abdul-Algbbar Dr. 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15لى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديا 

 م   2020
 

Nadia Moqbel Hasan Alzubaydi Mrs. 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

Nasir Salim Hassen Dr. 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

Nasir Salim Hassen Dr. 



 شهادة حضور

بوافر التقدير   كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  حضوركم الف اعل 
تموز    16-15والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول  

 م   2020
 

Noor makki Hashim Mrs. 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ل والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األو 

 م   2020
 

Qusay Adnan Abbas Assit.prof.Dr. 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامع 

 م   2020
 

Rafah Rasheed Ismail  



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

Rawaa Hashem Hasson Mrs. 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

Reyam haitham shatha Mrs. 



 شهادة حضور

كلي  ديالى  بوافر التق تثمن جامعة  في اعمال المؤتمر  ة الزراعة  دير حضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

Risala Hussain allami Assit.prof.Dr. 



 شهادة حضور

في اعمال ال  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  مؤتمر  تثمن جامعة 
تموز    16-15عة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جام 

 م   2020
 

Rukhosh Jawher Rashed Dr. 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في  

 م   2020
 

Saif Aamer Fadhil Mr. 



 رشهادة حضو

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

Sanaa Jabbar Yakoop  



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 اف اق ابراهيم جمعة السيدة  



 شهادة حضور

ك  ديالى  بوافر  تثمن جامعة  في اعمال المؤتمر  لية الزراعة  التقدير حضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

Sarmed salih mahdi alawadi Dr. 



 شهادة حضور

في اعمال ا  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  لمؤتمر  تثمن جامعة 
تموز    16-15امعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة ج 

 م   2020
 

Sarood Samal Shawkat Dr. 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15لبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع ل 

 م   2020
 

Seenaa Ibraheim Hussein Assit.prof.Dr. 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
وز  تم   16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

Shahryar Ali Jabrallah 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

Tagreed M. Al-Saadi Dr. 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

Thamer Hameed Reja Alfalahy Assit.prof.Dr. 



 شهادة حضور

كلية الزر  ديالى  بوافر التقدير حضوركم ا تثمن جامعة  في اعمال المؤتمر  اعة  لف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

Wafaa hadi hassoon Assit.prof. 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15لي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدو 
 م   2020

 

Yasir Sayel Sekhi Mr. 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية  

 م   2020
 

Zahraa Hussein Kadhim Mrs. 



 ادة حضورهش

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

Zainab Sabah Lazim Assit.prof.Dr. 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

Zhina Abbas Mohammed Mrs. 



 شهادة حضور

ديالى   بواف تثمن جامعة  في اعمال المؤتمر  كلية الزراعة  ر التقدير حضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

  ا د زينب هادي حسن 



 شهادة حضور

في اعمال المؤت  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  مر  تثمن جامعة 
تموز    16-15لى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديا 

 م   2020
 

  ا د طالب جواد كاظم 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ة في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعي 

 م   2020
 

  ا م د بسام الدين الخطيب هشام 



 حضور شهادة

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

  ا م.هيف اء حسين علي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

  ا. م. د. بيداء طاهر سيه 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر    جامعة تثمن   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

  ا. م. د. علياء معن عبد الحميد صالح 



 شهادة حضور

في ا  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  عمال المؤتمر  تثمن جامعة 
تموز    16-15ية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كل 

 م   2020
 

  .امل كاظم جاسم أ



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراع 

 م   2020
 

  د بشرى كاظم سلمان ا. 



 ة حضورادشه

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

  ا.د شيرين أمين محفوظ 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

  ا.د. حسام حكمت نافع النايف 



 شهادة حضور

د  كلية ال تثمن جامعة  في اعمال المؤتمر  يالى  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  زراعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

  ا.د. لمياء ياسين. غير 



 شهادة حضور

بوافر التقدير حضوركم الف اعل   كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة 
تموز    16-15ية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراع 

 م   2020
 

  ا.د.اميرة محمد صالح الربيعي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15لزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث ا 

 م   2020
 

  ا.د.تحسين حسين مبارك 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
ز  تمو   16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

  ا.د.علي حسين ابراهيم البياتي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

  ا.د.نديم احمد رمضان 



 شهادة حضور

ديالى تثمن جام  في اعمال المؤتمر    عة  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

  ا.م.د صبا حامد حسين 



 شهادة حضور

في ا  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  عمال المؤتمر  تثمن جامعة 
تموز    16-15ية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كل 

 م   2020
 

  ا.م.د صبا حامد حسين 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15لبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع ل 

 م   2020
 

  ا.م.د.زهراء عبد المهدي محمد علي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
ز  تمو   16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

  اء شوقي خليل ا.م.د.اسم 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

  ا.م.د.حكيم سلطان عبد الركابي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

  محمد الكعبي ا.م.د.كاظم محسن كويطع  



 شهادة حضور

بوافر التق  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  دير حضوركم الف اعل 
تموز    16-15ي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدول 

 م   2020
 

  ا.م.د.مي فيصل احمد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15مي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعل 

 م   2020
 

  ا.م.د.واثق مدلل عبيد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  ابتسام خليل علوان 



 ة حضورادشه

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  ابتهاج حنظل حميد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  اثير صالح مهدي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر  ن ج تثم  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  امعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  اثير صالح مهدي 



 شهادة حضور

بوافر   كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤت تثمن جامعة  مر  التقدير حضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 ستاذ المساعد الدكتور اال  اثير محمد اسماعيل 



 شهادة حضور

في اعمال ا  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  لمؤتمر  تثمن جامعة 
تموز    16-15امعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة ج 

 م   2020
 

 المدرس المساعد  اثير هاشم عبد المجيد الراوي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  احسان نصيف جاسم 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15عة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جام 

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  احالم احمد حسين 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  احالم جميل محمد علي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  احمد بهجت خلف



 شهادة حضور

ديا  كلية الزراع تثمن جامعة  في اعمال المؤتمر  لى  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  ة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  احمد بهجت خلف



 شهادة حضور

في اعمال المؤت  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  مر  تثمن جامعة 
تموز    16-15لى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديا 

 م   2020
 

 المدرس  احمد ثامر 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية  

 م   2020
 

 رس المساعد المد  احمد حسن علي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 السيد  احمد رشيد حمد البياتي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  احمد رياض عبد اللطيف 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 ساعد المدرس الم  احمد ساجد حميد 



 شهادة حضور

كلية الزراعة   ديالى  في تثمن جامعة  اعمال المؤتمر    بوافر التقدير حضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  احمد سنان احمد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األ 

 م   2020
 

 السيد  احمد ضياء حسين 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15كلية الزراعة جامعة ديالى    الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في 

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  احمد طاهر كاظم العنبكي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  احمد عبد الجبار سليمان 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  احمد احمد عبد الرحيم محمد  



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  الرحمن ماجد عبد  احمد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر    من تث  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  احمد عبيد محمود 



 شهادة حضور

بوافر التقدير حضوركم الف ا  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  عل 
تموز    16-15الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث  

 م   2020
 

 السيد  احمد عصام عباس 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15لمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والع 

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  احمد علي عذاب



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15عة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جام 

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  احمد علي نجيب 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  احمد فتخان زبار 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  فتخان زبار   مد اح



 شهادة حضور

دي  كلية الزر تثمن جامعة  في اعمال المؤتمر  الى  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  اعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  احمد مجيد جاسم 



 شهادة حضور

بوافر التقدير حضوركم ال  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  ف اعل 
تموز    16-15حوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للب 

 م   2020
 

 المدرس المساعد  احمد نصيف جاسم محمد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الر 

 م   2020
 

 المدرس المساعد  احمد ياسر ربح 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15لى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديا 

 م   2020
 

 المدرس المساعد  احمد يوسف رميض 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  اخالص علي حسين 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 السيد  كان حاتم محمد ر ا



 شهادة حضور

ديا  كلية الزراع تثمن جامعة  في اعمال المؤتمر  لى  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  ة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  اركان علي حسن 



 شهادة حضور

بوافر التقدير حض  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  وركم الف اعل 
تموز    16-15لمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والع 

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  ازهار جواد الموسوي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدول 

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  جواد شنشول ازهار  



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15راعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الز 

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  اسامة غازي اسماعيل ابراهيم 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديال 

 م   2020
 

 االستاذ المساعد  اسامه عبد الغني عبد العزيز 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 السيدة  استبرق عبد الهادي تقي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  حسن اسراء جميل م



 شهادة حضور

كلية   ديالى  بوافر التقدير  تثمن جامعة  في اعمال المؤتمر  الزراعة  حضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  اسراء عامر ف ليح 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى    تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس  اسراء محمد جاسم 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  اسماء سهيل نجم



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  اكر عاشور اسماء ش



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  اسماء شاكر عاشور 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  ولي   د المجيداسماء عب 



 شهادة حضور

ديا  كلية الزراع تثمن جامعة  في اعمال المؤتمر  لى  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  ة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  اسماء محمد ناصر 



 شهادة حضور

بوافر التقدير حضوركم ا  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  لف اعل 
تموز    16-15لبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع ل 

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  اسماعيل ابراهيم لطيف 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15لمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والع 

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  اسوان حمدهللا عبود 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديال 

 م   2020
 

 المدرس  اسود حمود اسود 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  اسيا حميد حمد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس  سن امر ح اسيل ع 



 شهادة حضور

بوا  كلية الزراعة  ديالى  في اعمالتثمن جامعة  المؤتمر    فر التقدير حضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  اسيل محمد مخلف



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
ز  تمو   16-15ولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الد 

 م   2020
 

 المدرس المساعد  اسيل محمد ناجي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15راعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الز 

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  اشراق منير محمد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
موز  ت   16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  اشواق عبد علي حسن 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس  اضواء ورور نعمة 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر    من تث  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس  افتخار جبار عبد 



 شهادة حضور

بوافر التقدير   كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  حضوركم الف اعل 
تموز    16-15والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول  

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  افتخار محمود علي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي  

 م   2020
 

 المدرس  افياء مؤيد يونس 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس  افياء مؤيد يونس 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  بال عبدهللا راشد اق 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  لكاظم هادي اكرم عبد ا



 شهادة حضور

كلية  تثمن جامعة   في اعمال المؤتمر  ديالى  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  الزراعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  اكرم عبد الكاظم هادي 



 شهادة حضور

بوافر التقدير حض  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  وركم الف اعل 
تموز    16-15لمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والع 

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  االء عباس عليوي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى    تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  االء ف اضل احمد الراشدي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  االء يونس ذنون 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

  االستاذ الدكتور مثنى احمد محمد طيب 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  ان بشرى كاظم سلم 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 السيد  اني الحمزه احمد فياض العلو 



 شهادة حضور

بو  كلية الزراعة  ديالى  في اعم تثمن جامعة  ال المؤتمر  افر التقدير حضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  احمد زياره بجاي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتم  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  ر  تثمن جامعة 
تموز    16-15  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى 

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  رائد بابش الركابي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  عمار فرحان مصلح العنزي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى 

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  ف اضل كاظم حنون 



 ضورشهادة ح

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  الشيماء أحمد ابراهيم عبد السالم 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 السيد  قحطان هاشم جبر الخف اجي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 د الدكتور االستاذ المساع  امال اسماعيل حسين 



 شهادة حضور

بوافر التقدي  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  ر حضوركم الف اعل 
تموز    16-15ول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األ 

 م   2020
 

 السيدة  امال نوري عواد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ل والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األو 

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  اماني حارث مالك 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15اعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزر 

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  امجد كاظم رسن 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  امير شمخي نور



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  امينة سلمان عبد الرزاق 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 تور المدرس الدك  امينة سلمان عبد الرزاق 



 شهادة حضور

بوافر ال  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  تقدير حضوركم الف اعل 
تموز    16-15لدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  ا 

 م   2020
 

 المدرس المساعد  ر خزعل شهاب انتصا 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
موز  ت   16-15دولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  ال 

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  انتصار محمد الجباوي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15كلية الزراعة جامعة ديالى    الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في 

 م   2020
 

 المدرس المساعد  انعام محمد عايد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  انمار عبد الغني مجيد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس  انمار نزار حسن 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 ستاذ المساعد الدكتور ال ا انوار محمد يونس الحامد 



 شهادة حضور

كلية الزراعة   ديالى  في تثمن جامعة  اعمال المؤتمر    بوافر التقدير حضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 السيد  انور ذياب شهاب 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ألول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي ا 

 م   2020
 

 المدرس  انور محمد رؤوف



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15امعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة ج 

 م   2020
 

 المدرس  انور محمد رؤوف



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 السيد  وس طه محيسن ا 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  ف ليح اياد ابراهيم  



 شهادة حضور

ب  كلية الزراعة  ديالى  في ا تثمن جامعة  عمال المؤتمر  وافر التقدير حضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 السيد  اياد احمد هذال 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األ 

 م   2020
 

 السيد  اياد احمد هذال 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15زراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية ال 

 م   2020
 

 االستاذ المساعد  اياد محمد حسين 



 حضورشهادة 

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد  اياد محمد حسين 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  اياد هاشم محمد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  اية حسن صالح 



 شهادة حضور

بوافر التقدير ح  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  ضوركم الف اعل 
تموز    16-15لعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول وا 

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  ايسن كمال محمد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15لعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول وا 

 م   2020
 

 الدكتور المدرس   ايسن كمال محمد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15جامعة ديالى    الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة 

 م   2020
 

 المدرس المساعد  ايمان رحمن مهدي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  ايمان رحمن مهدي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  ايمان عباس الخف اف 



 شهادة حضور

ديالى تثمن جام  في اعمال المؤتمر    عة  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  ايمان عباس علي 



 شهادة حضور

بوافر التقدير حضوركم الف اعل كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر    تثمن جامعة 
تموز    16-15اعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزر 

 م   2020
 

 السيدة  ايمان ف الح حسن خلف 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15بع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرا 

 م   2020
 

 االستاذ المساعد  ايمان ق اسم محمد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15عة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزرا 

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  ايمان محمد ابراهيم العبيدي 



 ورشهادة حض

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  ايمن خاجيك تكالن 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  ارق حمودي ايمن ط 



 شهادة حضور

ديال  كلية الزراعة  تثمن جامعة  في اعمال المؤتمر  ى  بوافر التقدير حضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 السيدة  ايناس جواد كاظم 



 شهادة حضور

في اعما  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  ل المؤتمر  تثمن جامعة 
تموز    16-15راعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الز 

 م   2020
 

 المدرس  إخالص عبدهللا حسن 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15وث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبح 

 م   2020
 

 المدرس المساعد  إسراء عدنان مشخال 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 السيدة  إسراء مرتضى حميد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  إسراء موحان محسن 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 ستاذ الدكتور ال ا إسماعيل إبراهيم علي 



 شهادة حضور

بواف  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال ا تثمن جامعة  لمؤتمر  ر التقدير حضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس  إنتصار شعبان هاشم 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األ 

 م   2020
 

 المدرس  إنتصار شعبان هاشم 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15جامعة ديالى    الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة 

 م   2020
 

 المدرس  إنتصار شعبان هاشم 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 السيدة  إيالف صباح احمد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد  عوض براهيم  إيمان إ 



 شهادة حضور

كلية   ديالى  بوافر التقدير  تثمن جامعة  في اعمال المؤتمر  الزراعة  حضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

  أ. د. حميد حمدان العلي 



 شهادة حضور

في اعما  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  ل المؤتمر  تثمن جامعة 
تموز    16-15راعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الز 

 م   2020
 

  أ. د. عثمان خالد علوان المفرجي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث  

 م   2020
 

  أ. م . د. شذى عبد الحسن احمد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

  أ.حيدر عامر طعمة الدراجي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

  أ.د. نسرين عبدهللا شنوف 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر    من تث  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

  أ.د.سندس عبد الق ادر عزيز 



 شهادة حضور

بوافر التقدير حضوركم الف اع  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  ل 
تموز    16-15زراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث ال 

 م   2020
 

  أ.د.نديم احمد رمضان 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي  

 م   2020
 

  أ.م د.زينب عبد االمير حسين القيسي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

  أ.م.د ضياء عبيد محمود 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

  أ.م.د. حسين حبيب العزي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

  ملي أ.م.د.وئام أحمد العا 



 شهادة حضور

بوافر ا  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر تثمن جامعة    لتقدير حضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  أثير عداي سلمان 



 شهادة حضور

في اعمال المؤت  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  مر  تثمن جامعة 
تموز    16-15لى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديا 

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  أحالم احمد حسين 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15وث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبح 

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  أحالم كاظم نعيم الياسين 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  أحمد حزام بدر



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس  أحمد خلف سلمان الدراجي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 س المساعد المدر  شعباني أحمد خليفة فرحان ال 



 شهادة حضور

كلية ديالى  بوافر التقدي   تثمن جامعة  في اعمال المؤتمر  الزراعة  ر حضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  أحمد سراج جابر



 شهادة حضور

في اعمال بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  المؤتمر    تثمن جامعة 
تموز    16-15عة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزرا 

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  أحمد سراج جابر



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15لزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث ا 

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  أحمد عباس ف اضل 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  أحمد عبد اللطيف إسماعيل 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  أحمد ف ايز أحمد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  مد أحمد مرزوك مح



 شهادة حضور

كلية الز  ديالى  بوافر التقدير حضوركم تثمن جامعة  في اعمال المؤتمر    راعة  الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  أحمد يونس سعيد 



 شهادة حضور

في اعما  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  ل المؤتمر  تثمن جامعة 
تموز    16-15راعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الز 

 م   2020
 

 المدرس المساعد  أزين صباح محمد طاهر 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ة في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعي 

 م   2020
 

 االستاذ  د كامل أسعد أحم 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس  أسماء خزعل عبد الصاحب 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  أسيل عباس حسين 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 عد المدرس المسا  أشواق وادي مجيد 



 شهادة حضور

بوافر الت  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  قدير حضوركم الف اعل 
تموز    16-15ولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الد 

 م   2020
 

 المدرس  أفنان اسماعيل عبد الوهاب 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األ 

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  أكرم نوري صادق 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15في كلية الزراعة جامعة ديالى    الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية 

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  أمل إسماعيل عايز 



 ة حضورادشه

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 السيدة  أميرة صادق درويش 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  أنتصار عبد اللطيف علي 



 شهادة حضور

ك تثمن جامع  ديالى  في اعمال المؤتمر  ة  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  لية الزراعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ  ؤاد أنس ف 



 شهادة حضور

في اعمال   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  المؤتمر  تثمن جامعة 
تموز    16-15جامعة ديالى    الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة 

 م   2020
 

 االستاذ  أنس فؤاد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15راعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الز 

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  أنور جبار علي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 السيدة  أوق ات ياسين شنان 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  أيه عبدهللا محمد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 ر االستاذ الدكتو  آزاد حسن علي 



 شهادة حضور

بوافر  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال الم   تثمن جامعة  ؤتمر  التقدير حضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  آمنة جبارمطر 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدول 

 م   2020
 

 المدرس المساعد  آمنة فراس حميد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراع 

 م   2020
 

 المدرس المساعد  باسم الماس عيسى ابراهيم 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 اعد الدكتور االستاذ المس باسم رحيم بدر 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  باسم رحيم بدر حسن 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد  يل ح اسماع بان صبا 



 شهادة حضور

د تثمن ج  في اعمال المؤتمر  امعة  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  يالى 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  بسام رمضان سرهيد 



 شهادة حضور

بوافر التقدي  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  ر حضوركم الف اعل 
تموز    16-15ول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األ 

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  بشار طالب حميد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتم  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  ر  تثمن جامعة 
تموز    16-15  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى 

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  بشرى عبد الوهاب حسن 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ة في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعي 

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  بشرى كاظم حسون 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس  بشير احمد عبد الحسين 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  شير جاسم محمد ب



 شهادة حضور

ديا تثمن جا  في اعمال المؤتمر  معة  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  لى 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 السيد  بشير نصيف جاسم 



 شهادة حضور

بوافر التقدير   كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  حضوركم الف اعل 
تموز    16-15والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  بكر رحمن حميد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15لعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول وا 

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  بكر طارق جابر



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ة الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلي 

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  بلقيس هادي هاشم 



 حضوردة شها

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 السيد  بهاء الدين جبار عبدهللا 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس  بيفيان اسماعيل عبدالوهاب 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 الدكتور االستاذ المساعد   تغريد ادريب حبيب 



 شهادة حضور

كلي  ديالى  بوافر التق تثمن جامعة  في اعمال المؤتمر  ة الزراعة  دير حضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  تغريد عبد الخالق هادي 



 شهادة حضور

بوافر التقدير حضوركم  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر    تثمن جامعة  الف اعل 
تموز    16-15بع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرا 

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  ثامر عبد الشهيد محسن 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلم 

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  ثائر رشيد محمد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراع 

 م   2020
 

 االستاذ المساعد  ثائر محمد عبدالباقي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد  ثريا خلف بدوي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  ثريه عبدالق ادر طاهر 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المساعد الدكتور تاذ  االس  حافظ الشمري ثناء عبد الودود عبد ال



 شهادة حضور

كلية ا  ديالى  بوافر التقدير حض تثمن جامعة  في اعمال المؤتمر  لزراعة  وركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  جاسم محمد عزيز 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
موز  ت   16-15دولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  ال 

 م   2020
 

 السيد  جاسم نصيف جاسم 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15لزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث ا 

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  جالل ياسين مصطفى 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  جمال صالح حمود 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  جمال مصطفى عباس 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 السيدة  فرج عبودي نة  جما



 شهادة حضور

كلي  ديالى  بوافر التق تثمن جامعة  في اعمال المؤتمر  ة الزراعة  دير حضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد  جميلة روكان رشيد 



 شهادة حضور

في اعمال ال  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  مؤتمر  تثمن جامعة 
تموز    16-15عة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جام 

 م   2020
 

 المدرس  ان ابراهيم جنان رحم 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ي كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية ف 

 م   2020
 

 السيدة  جنان نجم عبدهللا



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس  جهينة معتصم باهلل طه 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 السيد  جواد كاظم حميد مجيد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 ور االستاذ المساعد الدكت  جواد كاظم محسن 



 شهادة حضور

بوافر التقدي  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  ر حضوركم الف اعل 
تموز    16-15ول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األ 

 م   2020
 

 المساعد   المدرس د ي ق ادر رش   ا يچ 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول  

 م   2020
 

 المساعد   المدرس د ي ق ادر رش   ا يچ 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ة في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعي 

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  حاتم يحيى خلف الصالحي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 كتور المدرس الد  حارث حسون جاسم المعامري 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  حارث ق اسم مهدي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 لدكتور رس ا المد  حبصه علي احمد 



 شهادة حضور

بو  كلية الزراعة  ديالى  في اعم تثمن جامعة  ال المؤتمر  افر التقدير حضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  حذيفة جاسم محمد 



 شهادة حضور

في اعما  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  ل المؤتمر  تثمن جامعة 
تموز    16-15راعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الز 

 م   2020
 

 المدرس المساعد  حسام محمد صبحي محمد اإلمام 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  حسام ناجي مخلف



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 السيد  حسن رشيد جاسم 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  حسن عبداالمام فيصل 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 الدكتور المدرس   حسن عبداالمام فيصل 



 شهادة حضور

كلية الزراعة   ديالى  في تثمن جامعة  اعمال المؤتمر    بوافر التقدير حضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  ب حسن نوري عبد الوها 



 شهادة حضور

في اعمال بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  المؤتمر    تثمن جامعة 
تموز    16-15عة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزرا 

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  حسن هادي مصطفى 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ي كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية ف 

 م   2020
 

 السيد  حسنين علي جاسم 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
ز  تمو   16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  حسنين نشأت عزت 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  حسين يوسف حازم 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  حمداني حمدية محمد ال



 شهادة حضور

كل  ديالى  بوافر ال تثمن جامعة  في اعمال المؤتمر  ية الزراعة  تقدير حضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس  حمزة بركات حبيب 



 شهادة حضور

في  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  اعمال المؤتمر    تثمن جامعة 
تموز    16-15ي كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية ف 

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  حمزة مزعل الخزاعي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الراب 

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  حمزة مزعل الخزاعي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15لى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديا 

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  حمود غربي خليفة 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  حمود غربي خليفه 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  ح حماد حميد صال 



 شهادة حضور

ديال  كلية الزراعة  تثمن جامعة  في اعمال المؤتمر  ى  بوافر التقدير حضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  حميد صالح حماد خلف 



 شهادة حضور

ف  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  ي اعمال المؤتمر  تثمن جامعة 
تموز    16-15في كلية الزراعة جامعة ديالى    الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية 

 م   2020
 

 االستاذ المساعد  حنان جواد نايف



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلم 

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  حنان صالح الدين طه دياب 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15زراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية ال 

 م   2020
 

 تور االستاذ الدك  حنان صالح الدين طه دياب 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  حنان عيسى حسين 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  حنين موفق أحمد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر    من تث  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس  حوراء فيصل حسب هللا 



 شهادة حضور

بوافر التقدير حضوركم الف   كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  اعل 
تموز    16-15ث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحو 

 م   2020
 

 السيدة  حوراء كريم كاهر 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15لرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي ا 

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  حياوي ويوه عطيه 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة  

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  حيدر زامل كاظم 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  حيدر زامل كاظم 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  عبد الخزرجي   براهيم خالد ا 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر  جام   تثمن  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  عة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس  راهيم مصطاف خالد اب 



 شهادة حضور

بوافر التقدير حضورك  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  م الف اعل 
تموز    16-15رابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي ال 

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  خالد حامد حسن 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلم 

 م   2020
 

 المدرس المساعد  خالد رشيد مجيد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15زراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية ال 

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  خالد عبود حمودي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  خالد هادي مصطفى الصوفي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  خالدة سالم النعيم 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 اعد الدكتور االستاذ المس خالدة علي ثجيل 



 شهادة حضور

كلية ال  ديالى  بوافر التقدير حضور تثمن جامعة  في اعمال المؤتمر  زراعة  كم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  خزعل ضبع وادي الجبوري 



 شهادة حضور

في اعمال ال  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  مؤتمر  تثمن جامعة 
تموز    16-15عة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جام 

 م   2020
 

 المدرس المساعد  أحمد محمود خضر  



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الراب 

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  خليفة ابراهيم عودة التميمي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس  خولة َداُوَد گاطع 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  خولة رشيج حسن 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  بار راضي د .زهور ج 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر    من تث  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  د نواف غازي عبود التمي 



 شهادة حضور

بوافر التقدير حضور  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  كم الف اعل 
تموز    16-15الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي  

 م   2020
 

 السيد  د.  ميثم عبدهللا سلطان 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15العلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول و 

 م   2020
 

 تور المدرس الدك  د. احمد جياد الفهد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15اعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزر 

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  د. ادهام علي عبد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  د. اسراء عبد الكريم معروف 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ  د. الهام اسماعيل الشمري 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 دكتور لمساعد ال االستاذ ا د. أريج خيري عثمان 



 شهادة حضور

ديالى  بو   تثمن جامعة  في اعمال المؤتمر  كلية الزراعة  افر التقدير حضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  د. بشرى ياسين محمد 



 شهادة حضور

بوافر التقدير حضوركم  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر    تثمن جامعة  الف اعل 
تموز    16-15بع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرا 

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  د. بلسم احمد علي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األ 

 م   2020
 

 الدكتور االستاذ المساعد   د. جواد طه محمود 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15كلية الزراعة جامعة ديالى    الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في 

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  د. حال عبد الكريم احمد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس  د. ذياب عبد الواحد فرحان 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  د. رغد حسن حسين 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  د. رونق حقي اسماعيل 



 شهادة حضور

ديالى   بواف تثمن جامعة  في اعمال المؤتمر  كلية الزراعة  ر التقدير حضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  د. ريما محمد عبد 



 شهادة حضور

بوافر التقدير حضورك  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  م الف اعل 
تموز    16-15رابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي ال 

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  د. سعاد غفوري خليل 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي  

 م   2020
 

 الدكتور   االستاذ د. سماح احمد كاظم الجبوري 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراع 

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  د. صبا جواد كاظم 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
  تموز   16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  د. ظافر ثابت محمد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  د. علي جبارعبدالسادة 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  سادة بارعبدال د. علي ج 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 د الدكتور االستاذ المساع  د. علي عبد األمير مهدي 



 شهادة حضور

بوافر   كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤت تثمن جامعة  مر  التقدير حضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 د. علي عبد الهادي حسن 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ألول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي ا 

 م   2020
 

 د. علي عبد الهادي حسن 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15عية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزرا 

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  د. غالب ادريس عطية 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15معة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جا 

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  د. ف الح عبدالحسن مطلك الشمري 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  د. لؤي محمد عباس 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس  د. ماجدة هادي مهدي السعدي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  د. منال جواد كاظم 



 شهادة حضور

ب  كلية الزراعة  ديالى  في ا تثمن جامعة  عمال المؤتمر  وافر التقدير حضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 كتور المدرس الد  د. ميرفت محمد جاسم الحيالي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤ  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تمر  تثمن جامعة 
تموز    16-15يالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة د 

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  د. نادية محمود محمد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15زراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث ال 

 م   2020
 

 المدرس  د. هايس صايل جرجيس الجواري 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديال 

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  د. هبه أمين محفوظ 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  د. وجيهه موسى عيسى 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  حاذة الجحيشي خالد ش  د. وليد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر  ث ت  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  من جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  د. يوسف نوري حمه باقي 



 شهادة حضور

بوافر التق  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  دير حضوركم الف اعل 
تموز    16-15ي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدول 

 م   2020
 

 االستاذ المساعد  د.ابتهاج مصطفى حكيم 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتم  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  ر  تثمن جامعة 
تموز    16-15  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى 

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  در حسين علي د.اسكن 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15بحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع لل 

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  د.اسماء صباح احميد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15راعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الز 

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  د.اشواق باسم جاسم الهاشمي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس  د.اعيادحميد عاجل 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  ال اسماعيل حسين ام د. 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 الدكتور   االستاذ المساعد د.امال خضير عباس 



 شهادة حضور

كلية الزراع  ديالى  بوافر التقدير حضوركم الف اع تثمن جامعة  في اعمال المؤتمر  ة  ل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 دكتور المدرس ال  د.انتصار رزاق ابراهيم 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
ز  تمو   16-15ولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الد 

 م   2020
 

 االستاذ  د.اياد عاصي عبيد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15لزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية ا 

 م   2020
 

 االستاذ  د.اياد عاصي عبيد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  د.ايمان حميد عباس األنباري 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  د.أبتسام ف اضل موسى 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  حم د.بان مازن مزا 



 شهادة حضور

كلية ا  ديالى  بوافر التقدير حض تثمن جامعة  في اعمال المؤتمر  لزراعة  وركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  د.بدرية ناصر عبد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى    تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس  علي احمد   ە د.چنور 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15عية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزرا 

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  د.حسين خطاب الواعظ 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  ي ناهي د.حسين هاد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد  د.خولة عبد العزيز سلمان 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  م محمد الخزرجي د جاس د.سرم 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  د.سرمد جاسم محمد الخزرجي 



 شهادة حضور

بوافر التقدير حضوركم   كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  الف اعل 
تموز    16-15للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى    الدولي األول والعلمي الرابع 

 م   2020
 

 د.سناء علي حسين 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلم 

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  د.صباح سعد وريوش 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15كلية الزراعة جامعة ديالى    الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في 

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  د.علي جواد جابر المالكي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  لمالكي د.علي جواد جابر ا 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  د.علي ماجد عباس 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  .بد الرزاقعلياء سعدون ع 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر    جامعة تثمن   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  د.عمر حمدان جبوري 



 شهادة حضور

بو  كلية الزراعة  ديالى  في اعم تثمن جامعة  ال المؤتمر  افر التقدير حضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد  د.فراس محمود عبد اللطيف الجبوري 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  د.فوزي محسن علي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراع 

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  د.محاسن فيصل احمد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
موز  ت   16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  مد شريف د.معاذ مخي مح 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  د.منتهى عبد الكريم شهاب الصف ار 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  ى علي عبد هللا نته د.م 



 شهادة حضور

ديا تثمن جا  في اعمال المؤتمر  معة  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  لى 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد  د.نادرة جميل حمد 



 شهادة حضور

بوافر التقدير حضور  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  كم الف اعل 
تموز    16-15الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  د.نادية محمود محمد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول  

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  د.ناطق حميد القدسي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15راعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الز 

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  د.نذيرة عباس علي 



 ة حضورادشه

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد  د.هدى ق اسم الحمداني 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 السيدة  دعاء عبد هالل العتبي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 تور االستاذ المساعد الدك  خالد وهاب عبادي 



 شهادة حضور

بو  كلية الزراعة  ديالى  في اعم تثمن جامعة  ال المؤتمر  افر التقدير حضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس  دكتور سعد جعفر ابراهيم الف لوجي 



 شهادة حضور

في   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  اعمال المؤتمر  تثمن جامعة 
تموز    16-15كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد  دكتور معراج أحمد معراج الندوي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ل والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األو 

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  دنيا خيرهللا خصاف الخزاعي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في  

 م   2020
 

 الدكتور االستاذ المساعد   راشد طالب رشيد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  رائد سامي عاتي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  رائد شاكر 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  رباب ق اسم محمد الصكر 



 شهادة حضور

بوافر التقدير  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر    تثمن جامعة  حضوركم الف اعل 
تموز    16-15ل والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األو 

 م   2020
 

 المدرس المساعد  رحاب جمعة منصور 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى    الدولي األول 

 م   2020
 

 المدرس المساعد  رحاب جمعة منصور 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15اعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزر 

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  رحاب ف ايز أحمد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  رشا عامر كاظم 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  رشا عبد علي حسين الخالدي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 لدكتور االستاذ المساعد ا شيد رشاد صف اء ر 



 شهادة حضور

بوافر  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال الم   تثمن جامعة  ؤتمر  التقدير حضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد  رشوان محمد جعفر 



 شهادة حضور

في اعمال الم  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  ؤتمر  تثمن جامعة 
تموز    16-15ديالى    الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة 

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  رشيد سعدون محمد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ة في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعي 

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  رضا علي حسين 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
وز  تم   16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  رعد عبد الكريم حمدان 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس  رغد ابراهيم احمد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 ر ساعد الدكتو االستاذ الم  رغد اسامة عباس 



 شهادة حضور

كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  بوافر التقدير حضوركم الف اعل    تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  رغد اسماعيل سعيد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ألول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي ا 

 م   2020
 

 السيدة  ش رغد كاظم كري 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15امعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة ج 

 م   2020
 

 المدرس  رقيه كريم خضير 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 السيدة  رقيه هاشم عبد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس  صر حسين رنا حسين نا 



 شهادة حضور

كلية ا  ديالى  بوافر التقدير حض تثمن جامعة  في اعمال المؤتمر  لزراعة  وركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  رنا عبد االله محمود 



 شهادة حضور

في اع  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  مال المؤتمر  تثمن جامعة 
تموز    16-15الزراعة جامعة ديالى    الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية 

 م   2020
 

 المدرس  رنا عبد األمير جواد العبيدي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15بع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرا 

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  رنا كاظم محمد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى 

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  رنا يحيى خليل 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  رواء كامل عبد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد  سم روافد هادي ق ا 



 شهادة حضور

كلي  ديالى  بوافر التق تثمن جامعة  في اعمال المؤتمر  ة الزراعة  دير حضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  روال صباح ناصر علي 



 شهادة حضور

في اعمال بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  المؤتمر    تثمن جامعة 
تموز    16-15عة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزرا 

 م   2020
 

 المدرس  رويدة زهير يونس آل طي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15زراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث ال 

 م   2020
 

 السيدة  رؤى عامر مشرف الخف اجي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 السيدة  رؤى عزه سهيل 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  رياض محمود أحمد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المساعد المدرس   ريان رياض كاظم 



 شهادة حضور

بوافر ا  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر تثمن جامعة    لتقدير حضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 السيدة  ريمان رأفت عبد الستار 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15لى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديا 

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  زهراء جعفر جميل 



 شهادة حضور

بوافر التقدير حضوركم ا  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  لف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس  زهراء زهير مسلم 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  زهراء عبد الرسول محمد التميمي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15كلية الزراعة جامعة ديالى    الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في 

 م   2020
 

 المدرس المساعد  زهراء عبدالرحمن صبري 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
وز  تم   16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  زهراء كامل زيدان 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 السيدة  زهرة جبار هاشم



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 د االستاذ المساع  زياد خلف صالح 



 شهادة حضور

بوا  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  فر التقدير حضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  زياد طارق سدرة 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15دولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  ال 

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  زياد طارق محمد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كل 

 م   2020
 

 المدرس  زياد محمد عبد الرزاق 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
ز  تمو   16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  زيد جميل محمد سعيد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد  زيد عماد حميد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 لمدرس المساعد ا زيد فتاح حمودي عوده 



 شهادة حضور

كلية ديالى  في اعمال المؤتمر    تثمن جامعة  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  الزراعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  زينب جاسم شنان 



 شهادة حضور

في اعمال بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  المؤتمر    تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  زينب خالد حسين 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث  

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  زينب رحيم مسلم



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 السيدة  زينب شامل يونس 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  يد الشريفي زينب طالب عبدز 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 درس الم  زينب عامر حاتم



 شهادة حضور

بوافر التقدير حضور  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  كم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس  زينب عباس موسى 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15دولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  ال 

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  زينب عبد الواحد سلمان 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15لية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في ك 

 م   2020
 

 المدرس  زينب ف اضل حسين الحكيم 



 هادة حضورش

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  زينب ماجد ناهي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  زينب محمدعلي جاسم 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 الدكتور   االستاذ المساعد زينب ناصر جميل 



 شهادة حضور

كلية الزر  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  اعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 ساعد الدكتور االستاذ الم  زينب ناصر جميل 



 شهادة حضور

في اعمال المؤ  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تمر  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  زينب هادي حسن 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15عية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزرا 

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  زينب هادي محمود 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  زينة طالب شاكر 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  زينة عامر ادريس الشريفي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس  يم زينة هزبر خزعل كر 



 شهادة حضور

بوافر التقد  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  ير حضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس  زينه سامي راشد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلم 

 م   2020
 

 المدرس  زينه ق اسم هاشم



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس  زينه ق اسم هاشم



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس  ساجدة مراد اسكندر 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 الستاذ الدكتور ا ن ساجدة مزبان حس 



 شهادة حضور

كلية الزر  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  اعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  ساجدة مهدي عيدان 



 شهادة حضور

في اعمال الم  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  ؤتمر  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  سارة ضرغام جاسم 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كل 

 م   2020
 

 السيدة  سارة علي محمد 



 ادة حضورشه

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 السيدة  ساره عبد الكريم السعدي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  سالم حسن صالح الورشان 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المساعد الدكتور   االستاذ د ي رش   د يسامان عبدالمج 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر  تثمن ج  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  امعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  سجى محمود نجم عبد الربيعي 



 شهادة حضور

بوافر التقدير حضوركم الف اعل   كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 السيدة  يب داوود سداد نج 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15لبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع ل 

 م   2020
 

 المدرس المساعد  سرى صالح مهدي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  سعاد ابراهيم النجار 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  سعاد خضير احمد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  سعد حميد ابراهيم 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 دكتور االستاذ المساعد ال  سعد سعدون جواد 



 شهادة حضور

كلية الزراع  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  ة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  سعد سوادي تعبان 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى    تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ  سعد عبد الواحد محمود 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  سعد عناد حرفوش 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
  تموز   16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 السيد  سعد محسن كويطع الكعبي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد  سعدون فرج خاطر 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 ذ المساعد االستا  سعدون فرج خاطر 



 شهادة حضور

كلية الزرا  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  عة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  سكينة طه حسن 



 شهادة حضور

في اعمال الم  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  ؤتمر  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  سلمى مهدي شعبان 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15رابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي ال 

 م   2020
 

 ور االستاذ المساعد الدكت  سلوان محمود عبد اللطيف 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة دي 

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  سلوى صبر محسن 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس  سليمة حمادي جاسم 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  ان سليمة سلطان سلم 



 شهادة حضور

بوا  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  فر التقدير حضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 السيدة  سمارة سعد يونس 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األ 

 م   2020
 

 السيدة  سماره مهدي صالح 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15كلية الزراعة جامعة ديالى    الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في 

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  سمر عمران عيسى 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  سمير عبد علي صالح 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  سناء جاسم كاظم



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 عد المدرس المسا  سناء جاسم محمد 



 شهادة حضور

بوافر التق  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  دير حضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد  ول سالمسناء رس 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األ 

 م   2020
 

 االستاذ المساعد  سناء رسول سالم



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15لزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية ا 

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  سناء مجول فيصل 



 ورشهادة حض

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  سناء نجم عبد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 السيد  سنان صبحي علي 



 شهادة حضور

كلي  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  ة الزراعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  سنان محمد حسن 



 شهادة حضور

في اع  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  مال المؤتمر  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  سنبل جاسم حمودي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراع 

 م   2020
 

 السيدة  سندس رحمن مراد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  سها طالب يحيى 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  سهاد كريم حميد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 ور المدرس الدكت  سهير كاظم ف اضل 



 شهادة حضور

بواف  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  ر التقدير حضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  سهيلة عبد الرضا عسكر 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15لي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدو 
 م   2020

 

 المدرس المساعد  سوزان كامل عبد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15لية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في ك 

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  سوسن صابر خليفة 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  سؤدد سلمان احمد البصام 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  سؤدد محمد احمد الحمداني 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  ن عبد الرزاق سالم سيف الدي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 عد المدرس المسا  هللا ألعابدي   سيماء فيصل حسب 



 شهادة حضور

بو  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  افر التقدير حضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  شامل يونس حسن الحمداني 



 شهادة حضور

في اعمال ا  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  لمؤتمر  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  شامل يونس حسن الحمداني 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في  

 م   2020
 

 السيدة  شرادة علي حمد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  شف اء زعيبل جبر



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  شف اء زعيبل جبر



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 دكتور االستاذ المساعد ال  شكر محمود حسن 



 شهادة حضور

بوافر ال  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  تقدير حضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  شلير حسن محمود 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األ 

 م   2020
 

 رس المساعد المد  شهد زهير عطا 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15عة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جام 

 م   2020
 

 السيدة  شهد محمود شاكر 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 السيدة  شهالء كريم عبود 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 السيدة  عبود شهالء كريم  



 شهادة حضور

كلية الز  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  راعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  شيماء ابراهيم محمود 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى    تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 السيدة  شيماء اسماعيل حامد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية  

 م   2020
 

 المدرس  شيماء شامل حسن 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 السيدة  شيماء عباس داود 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  شيماء عبد الحسين محمد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 ة السيد  شيماء علي حسين الخزرجي 



 شهادة حضور

بوافر التقدير ح  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  ضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس  شيماء نعمان اسماعيل 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدول 

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  شيماء هادي خضير 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15عية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزرا 

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  شيماء هادي خضير 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  صابرين عبد الكريم حميد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  صالح حسن جاسم



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  دي صالح عبد الواحد مه



 شهادة حضور

كل  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  ية الزراعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 دكتور االستاذ ال  صائب يونس عبدالرحمن 



 شهادة حضور

بوافر التقدير حضوركم الف اع  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  ل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  صبا جعفر محسن 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى    الدولي األول والعلمي الرابع 

 م   2020
 

 المدرس المساعد  صبا حسن علوان 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  صبا حسن علوان 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  صباح حسن جمعة 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  فة علي صباح عطاهلل خلي



 شهادة حضور

كلية الزر  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  اعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 السيدة  صحاري موفق محمود 



 شهادة حضور

في اع  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  مال المؤتمر  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  صدى نصيف جاسم 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15العلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول و 

 م   2020
 

 الدكتور االستاذ المساعد   صديق عزيز صديق الكسنزاني 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15عية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزرا 

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  صديق عزيز صديق الكسنزاني 



 هادة حضورش

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس  صف اء زعيبل جبر



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  صالح ف الح عمران 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 الدكتور   االستاذ المساعد صميم فخري الدباغ 



 شهادة حضور

بوا  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  فر التقدير حضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  ضرغام دريد فرحان 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15دولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  ال 

 م   2020
 

 المدرس  ضمياء غازي جاسم الساعدي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  ضياء حسين ابراهيم 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
ز  تمو   16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 ستاذ الدكتور اال  ضياء عبد محمد التميمي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  ضياء عبدهللا موسى 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  رسومي طارق صالح  فتحي الم 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 تور االستاذ المساعد الدك  طارق صالح فتحي المرسومي 



 شهادة حضور

كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر    تثمن جامعة  بوافر التقدير حضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  طالب عبدزيد عبيد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتم  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  ر  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  طالب عويد نايف



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15زراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث ال 

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  طه محمد حسن 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 س المساعد المدر  طه ياسين صالح 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 السيد  طه ياسين عشوي شرقي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 لمدرس ا ظفر نجم عبد االمير العكيلي 



 شهادة حضور

بوافر التق  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  دير حضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس  ظالل مهدي عبد الق ادر 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15لدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  ا 

 م   2020
 

 المدرس المساعد  ُعال عادل نصيف المهداوي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15لزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية ا 

 م   2020
 

 المدرس  عاادل كاظم جاسم 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس  عادل كاظم جاسم 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس  دل كاظم جاسم محمد عا 



 شهادة حضور

ديالى  في اعمال المؤتمر    تثمن جامعة  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد  عاصفة مهدي محمد 



 شهادة حضور

بوافر التقدير حضوركم ال  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  ف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 تور االستاذ المساعد الدك  عاصم احمد حسن 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15لعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول وا 

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  عاصم احمد حسن 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15في كلية الزراعة جامعة ديالى    الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية 

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  عامر جاسم عبود الغراوي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  عامر خالد أحمد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  عامر عبد الرحمن محمد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 الستاذ المساعد الدكتور ا عامرة عبدالوهاب علي 



 شهادة حضور

كلية ديالى  في اعمال المؤتمر    تثمن جامعة  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  الزراعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  عباس رحمة زاير



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 السيد  عباس صالح ربيع



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15زراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث ال 

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  عباس ف اضل علي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  عباس ف اضل علي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس  عباس ف اضل هادي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 لدكتور المدرس ا  عباس محي مزهر 



 شهادة حضور

بوافر التقد  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  ير حضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 السيد  عبد هللا سامر عدنان 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول  

 م   2020
 

 االستاذ  عبدالخالق شاكر يوسف 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد  عبدالرحمن عبدالق ادر رحيم 



 دة حضورشها

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 السيد  عبدالرحمن محمود محمد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 د السي  عبدالستار باسم عوده 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر    تثمن  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  عبدالستار جبير زبن 



 شهادة حضور

بوافر التقدير  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر    تثمن جامعة  حضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  عبدالعزيز مصطفي صقر 



 شهادة حضور

في اعم  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  ال المؤتمر  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  عبدالكريم عبدالجبار محمد سعيد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15بحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع لل 

 م   2020
 

 المدرس المساعد  عبدهللا جبار حميدي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  عبدهللا فرج هوير 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  عبدهللا محمد سالم الدباغ 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 دكتور االستاذ المساعد ال  لمنعم جبار عبيد عبدا



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر  تث  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  من جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ  عبدالمنعم سعدهللا خليل 



 شهادة حضور

بوا  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  فر التقدير حضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  عبدالوهاب محمد وهيب 



 شهادة حضور

بوافر التقدير حضوركم الف اعل كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر    تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  عبير بدر عبد الستار  البدر 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15بع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرا 

 م   2020
 

 المدرس المساعد  عبير حسين ابوراس 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديال 

 م   2020
 

 السيدة  عبير سفيان ف اضل العاني 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 السيدة  عبير سفيان ف اضل العاني 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  هون عبير علي مر 



 شهادة حضور

كلية الزرا  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  عة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 السيدة  دي عبيرمروان عبدالها 



 شهادة حضور

في اعمال المؤ  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تمر  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  عثمان نصيف جاسم 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحو 

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  عدنان حسين علي الوكاع 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديال 

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  عدنان حسين علي الوكاع 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  عدنان حسين علي الوكاع 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس  عبدالهادي عداي   عدي



 شهادة حضور

كلي  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  ة الزراعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  عزت حسين زمام 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتم  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  ر  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس  عصام محمد رشيد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراع 

 م   2020
 

 االستاذ المساعد  عصام محمود محمد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد  سلطان   عف اف ف اضل 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد  عف اف ف اضل سلطان 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 ذ المساعد االستا  عقيل عباس نعمان 



 شهادة حضور

بوافر  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر    تثمن جامعة  التقدير حضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  عالء حسن فهمي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى    الدولي 

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  عالء حسن فهمي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  عالء حسين حمد 



 حضورشهادة 

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  عالء حسين حمد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  علي أمين ياسين 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 دكتور ال االستاذ المساعد   علي جبر حمود 



 شهادة حضور

كل  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  ية الزراعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  علي جبر حمود الحميداوي 



 شهادة حضور

في   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  اعمال المؤتمر  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  علي حسين محمد بحر 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15وث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبح 

 م   2020
 

 المدرس المساعد  علي خالد عبود 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
موز  ت   16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 السيد  علي داود سالم الدوسري 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  علي شهاب احمد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  م علي عامر دحا 



 شهادة حضور

بوافر   كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  التقدير حضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس  علي عباس علي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتم  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  ر  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  علي عبيس حسين المعموري 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  علي عبيس حسين المعموري 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى 

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  علي عزالدين مطر الخطيب 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  علي عمار اسماعيل 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  لي غيدان زيدان ع 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر    تثمن جامعة  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  علي فدعم المحمدي 



 شهادة حضور

بوافر التقدير حضوركم ا  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  لف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  علي فدعم المحمدي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15لرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي ا 

 م   2020
 

 تاذ الدكتور االس  علي كنيور حسن 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة دي 

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  علي محمد عبد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  علي محمد عبد الحياني 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 السيد  ي مطر فنوصعل 



 شهادة حضور

كلية الزراعة   ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  بوافر التقدير حضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 السيد  علي ناجي محمد توفيق 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي  

 م   2020
 

 المدرس  عماد خريبط راشد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الزراعة جامعة ديالى    الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية 

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  عمار امام محمود 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  عمار حسين عريعر 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  عمار رائد محمد ثامر 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 الدكتور   سالمدر  عمار رحيم منصور 



 شهادة حضور

ب  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  وافر التقدير حضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  عمار سعدي اسماعيل 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ل والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األو 

 م   2020
 

 السيد  عمار صباح علي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15معة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جا 

 م   2020
 

 السيد  عمار طارق إبراهيم 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  عمار طالب ذياب التميمي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  عمار عادل صالح 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 ور االستاذ الدكت  عمار عمر عبدهللا



 شهادة حضور

بوافر التقدير حضوركم   كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 السيد  عمر أحمد صباح



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15حوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للب 

 م   2020
 

 السيد  عمر شامل يونس 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
موز  ت   16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس  عمر ضياء عبد الستار 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  د محمود عمر عبدالحمي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  عمر هاشم مصلح 



 شهادة حضور

كلية   ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  الزراعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  عمران علي احمد امشهر 



 شهادة حضور

في اعما  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  ل المؤتمر  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد  عواطف عذاب محمد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الراب 

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  عوف عبدالرحمن عبدالكريم 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى 

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  غادة مهدي كامل 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  غالب ناصر حسين علي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس  د المنعم محمد غدير عب 



 شهادة حضور

كلية ديالى  في اعمال المؤتمر    تثمن جامعة  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  الزراعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 رس الدكتور المد  غزوان محمد جعفر 



 شهادة حضور

في اعما  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  ل المؤتمر  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  غصون كريم مجذاب 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15بع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرا 

 م   2020
 

 المدرس المساعد  غفران منصور محمد الغانمي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15لى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديا 

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  ف اتن كاظم لعيبي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  ف اتن محمد رزاق



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  ارس محمد سهيل ف  



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر    تثمن جامعة  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  ف اضل غازي السويدي 



 شهادة حضور

بوافر التقدير حضوركم ا  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  لف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  ف اضل غازي السويدي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15العلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول و 

 م   2020
 

 لمساعد الدكتور االستاذ ا ف اطمة علي حسن 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الزراعة جامعة ديالى    الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية 

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  ف اطمة كريم خضير االسدي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  ف اطمة كريم خضير االسدي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس  ف ائزه إبراهيم محمد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 الدكتور االستاذ المساعد   فراس احمد محمود 



 شهادة حضور

كلية الز  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  راعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  فرح ثامر عبدهللا



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الد 

 م   2020
 

 السيدة  فرح فيصل محيسن 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15راعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الز 

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  فرحان محمد حمزة 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  فردوس طالب نعمة الشرع 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  فرقد حواس موسى 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ  العزاوي فريال ف اروق حسين  



 شهادة حضور

ديالى   في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  فضاء عثملن سمير 



 شهادة حضور

في ا  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  عمال المؤتمر  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  ق اسم صاحب كريم 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15بحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع لل 

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  ق اسم علوان سعيد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15امعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة ج 

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  قيصر عبدالسادة زريجي العق ابي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  اترين عدنان محمود ك 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  كاترين عدنان محمود 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر  تثمن   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  كريم حسين خويدم 



 شهادة حضور

بوافر  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر    تثمن جامعة  التقدير حضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  كمال نعمان سيف الدين 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتم  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  ر  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  گلبوي عبد المجيد ناصر 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ة الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلي 

 م   2020
 

 المدرس  لبالب سامي جاسم 



 دة حضورشها

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  لبنى عماد كاظم 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس  لةنجه هيوا مصطفى 



 شهادة حضور

كلي  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  ة الزراعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 ستاذ اال  لعياضي أحمد 



 شهادة حضور

في اعمال بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  المؤتمر    تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  لمى بشير حسين 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15زراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث ال 

 م   2020
 

 المدرس المساعد  لمى بشير حسين 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  لمى سليم حاجم 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  لمياء خضير عباس 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  مان الفريح لمياء محمود سل



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر  تثمن   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  لمياء ياسين زغير 



 شهادة حضور

بوافر التقدير حضوركم الف اعل كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر    تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس  لهيب فيصل محيسن 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى    الدولي األول والعلمي الرابع 

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  لؤي داود فرحان 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  ر عياش لؤي مط



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  ليث احمد يعقوب 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  صل الزم ليث في



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر  تثمن   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  لينا عبداالمير سلمان 



 شهادة حضور

بوافر التقدير حضورك  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  م الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

  م . د. هدى سلمان نصيف العجيلي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الراب 

 م   2020
 

  م .د شيماء سلمان نعمة 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

  م. حسين علي مطني 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

  م. حسين محمد علي هداد العبودي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر  ت  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  ثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

  م. د علي ناظم كوير 



 شهادة حضور

بوافر التقدير حضوركم ا  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  لف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

  نعمان   م. د. سعاد عدنان 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15بع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرا 

 م   2020
 

  م. سميحة ناصر عبد العويسي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
موز  ت   16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

  م. م. رشا ثامر شاوي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

  م.د شيماءعبدالواحد غضبان 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر  ت  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  ثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

  م.د. بشرى تركي مهدي 



 شهادة حضور

بوافر التقدير حضور  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  كم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

  م.د.ق اسم خريبط طاهر الكعبي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15لبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع ل 

 م   2020
 

  م.عدنان حمود راضي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

  م.م االء يحيى يونس 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

  م.م ايات جاسم محمد 



 شهادة حضور

دي  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  الى 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

  م.م عمار جبار كاظم 



 شهادة حضور

في اعمال ال  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  مؤتمر  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

  م.م ف ارس حسين خضر 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في  

 م   2020
 

  م.م. ايمان تركي مهدي 



 ادة حضورشه

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

  م.م. أيه عبدهللا محمد أحمد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

  . رق اد فيصل علي م.م



 شهادة حضور

كلية ال  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  زراعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

  م.م. مروج علي فهد 



 شهادة حضور

في اعمال   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  المؤتمر  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  ماجد محمد محمود 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  ماجدة جمعة درويش 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  ماجدة حميد كمبش 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  مازن حسن جاسم



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  ي مازن حسن جاسم الحسن 



 شهادة حضور

ك  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  لية الزراعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  مائدة خلدون حميد رشيد 



 شهادة حضور

بوافر التقدير حضوركم الف اع  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  ل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  مثنى عبدالحميد علوان 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ألول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي ا 

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  جيد هادي صالح الحمداني م



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15في كلية الزراعة جامعة ديالى    الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية 

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  محاسن احمد حسين 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
موز  ت   16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  محمد أحمد شويل 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس  محمد جابر الشريفي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 ستاذ المساعد اال  محمد رحيم غاوي االسدي 



 شهادة حضور

كلية الزراعة   ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  بوافر التقدير حضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  محمد رشيد حسين 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  محمد سالم جمعة



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية  

 م   2020
 

 المساعد   المدرس محمد سلمان محمد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  محمد سلمان محمد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  محمد ظاهر عبدالهادي عبدهللا



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  لعبيدي محمد عباس حميد ا 



 شهادة حضور

دي  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  الى 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  محمد عباس حميد العبيدي 



 شهادة حضور

بوافر التقدير حضوركم الف ا  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  عل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  محمد عبد حمد مركب 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلم 

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  محمد عبد مطشر الالمي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15لية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في ك 

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  محمد عبداالمير النجار 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
ز  تمو   16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  محمد عبدهللا حميد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  محمد عبدالملك علي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 ستاذ المساعد الدكتور اال  محمد عبيد سلوم 



 شهادة حضور

ديا  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  لى 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  محمد عبيد سلوم 



 شهادة حضور

في  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  اعمال المؤتمر    تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  محمد علي حسين 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15لرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي ا 

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  محمد علي عبود 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15جامعة ديالى    الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة 

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  علي عبود   محمد



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس  محمد كاظم هاشم الشمري 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس  حمد نديم ق اسم م



 شهادة حضور

كلية الزراعة   ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  بوافر التقدير حضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس  محمد ياسر حمود 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األ 

 م   2020
 

 المدرس  محمدعلي شاحوذ 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15لزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث ا 

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  محمود شاكر عبد الواحداالبراهيمي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15لى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديا 

 م   2020
 

 المدرس المساعد  محمود شاكر محمود التوتونجي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  محمود ف اضل لطيف 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  عيل ظاهر مخلد هادي اسما 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 د المدرس المساع  مخلد هادي اسماعيل ظاهر 



 شهادة حضور

بوافر التقدير   كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  حضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 السيد  مخلف نجم عبيد الخف اجي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15علمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول وال 

 م   2020
 

 السيد  مخلف نجم عبيد الخف اجي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15كلية الزراعة جامعة ديالى    الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في 

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  مرتضى عبدالرزاق مجيد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  مرتضى عبدالرزاق مجيد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 السيدة  مرفت محمد عبدهللا 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 يدة الس  مرفت محمد عبدهللا 



 شهادة حضور

كلية الزراعة   ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  بوافر التقدير حضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  د مروان سامي سعي 



 شهادة حضور

في اعما  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  ل المؤتمر  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  مروان سامي سعيد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الر 

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  مروان محمد فرحان 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراع 

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  مروان محمد فرحان 



 حضورشهادة 

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  مروة هاشم عبداللطيف 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  مروة ياس خضير



 شهادة حضور

ديالى  في اعمال المؤتمر    تثمن جامعة  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 السيدة  مريم يسار يحيى 



 شهادة حضور

في  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  اعمال المؤتمر    تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  مريم يوسف غضبان 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15لبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع ل 

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  حمد غربي مشتاق ا 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  مشتاق احمد غربي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  مشتاق طالب حمادي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  اق طالب حمادي الزرفي مشت 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر  تث  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  من جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 السيد  مصطفى احمد عبد مسلم 



 شهادة حضور

بوافر التقدير حضوركم   كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 السيد  مصطفى احمد عبد مسلم 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى    الدولي األول والعلمي 

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  مصطفى رياض محمد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامع 

 م   2020
 

 المدرس المساعد  مصطفى سامي محمد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  د صالح مصطفى عبد الصم 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 السيد  مصطفى عبد الكريم محمود 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 لدكتور االستاذ المساعد ا مصطفى عبد المجيد حميد داود 



 شهادة حضور

كلية الزراعة   ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  بوافر التقدير حضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  مصطفى عقيل عبد الرزاق 



 شهادة حضور

في اعمال المؤت  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  مر  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  مصطفى مجيد محمود 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15حوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للب 

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  معاذ عبد هللا نجم الحجار 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
ز  تمو   16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس  معاذ عزيز ابراهيم 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس  معاذ عزيز ابراهيم 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر  تثمن   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 السيدة  رؤى رعد نوري 



 شهادة حضور

بوافر الت  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  قدير حضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  معتز ابراهيم بدوي ابراهيم 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األ 

 م   2020
 

 المدرس المساعد  مناف اكرم ق اسم 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ة الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلي 

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  منال مدحت عبدهللا 



 ادة حضورشه

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  منذر حمزة راضي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  منذر ظاهو نصيف 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 ساعد الدكتور االستاذ الم  منى أحمد سعيد 



 شهادة حضور

كلية ال  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  زراعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 ستاذ المساعد الدكتور اال  منى كامل حمد 



 شهادة حضور

في اعمال ال  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  مؤتمر  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد  مها احمد حميد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15حوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للب 

 م   2020
 

 المدرس  مها عبداالله محمد حسن البدراني 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس  مها علي حسين 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  مها فخري مجيد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 رس المد  مها فيصل احمد 



 شهادة حضور

بوافر التق  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  دير حضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  مهدي صالح جاسم 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15مي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعل 

 م   2020
 

 المدرس  مهدي صالح محمد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ديالى    الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة 

 م   2020
 

 المدرس  مهند عبد الرحمن حميد 



 رشهادة حضو

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 لمساعد الدكتور االستاذ ا مهند موسى كريم 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  مهنه عبدهللا محمود 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر  تث  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  من جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  مهنه عبدهللا محمود 



 شهادة حضور

بوافر ال  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  تقدير حضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  موسى جعفر راضي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15دولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  ال 

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  موفق مزبان مسلط خلف 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15اعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزر 

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  مؤيد شاكر علي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  مؤيد شاكر علي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 د المدرس المساع  مي عبد القهار عبد هللا 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  قهار عبد هللا مي عبد ال



 شهادة حضور

كلية الزر  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  اعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس  ميادة نزار 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الد 

 م   2020
 

 المدرس  مياده حميد محسن 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  ميثاق عبيس حسين 



 ورشهادة حض

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس  ميساء عادل علي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 السيدة  ميسة جالل اللوس 



 شهادة حضور

ديالى  في اعمال المؤتمر    تثمن جامعة  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  ميسر رياض زمان 



 شهادة حضور

بوافر التقدير حضوركم الف ا  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  عل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  ميسم عبد السالم رشيد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15رابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي ال 

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  ميسون فيصل احمد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة دي 

 م   2020
 

 الدكتور   المدرس ميعاد حميد علي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  نادية محمد جاسم 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  نازك حقي خليل 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر  ت  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  ثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  نافع ابراهيم جبير 



 شهادة حضور

بوافر التقدير  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر    تثمن جامعة  حضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  نافع ابراهيم جبير 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى    الدولي األول 

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  ناهدة بخيت حسن 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة  

 م   2020
 

 السيد  ناهض ناجي عيسى 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 السيد  ناهض ناجي عيسى 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 لسيدة ا نبأ كاظم شاكر



 شهادة حضور

بوافر  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر    تثمن جامعة  التقدير حضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 مساعد المدرس ال نبيل ابراهيم محمد 



 شهادة حضور

في اعمال الم  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  ؤتمر  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  نجاة باقر مشكور 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15زراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث ال 

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  نجم عبدهللا جمعه 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
موز  ت   16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  نجم عبدهللا جمعه 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  نجوى ابراهيم خليل 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  ن حبيب العزاوي ندى سلما 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر  تثم  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  ن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  نزار سليمان علي 



 شهادة حضور

بوافر ال  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  تقدير حضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  نسرين جواد شرقي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتم  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  ر  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  نسرين جواد شرقي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ة في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعي 

 م   2020
 

 المدرس المساعد  نسرين محمد هذال 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  نسرين محمد هذال 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  نشوان عبدالحميد عباس 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  نشوان عبدالحميد عباس 



 شهادة حضور

بو  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  افر التقدير حضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 السيد  نصر عبد الجبار فيصل 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األ 

 م   2020
 

 االستاذ  نضال محمد صالح 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ة في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعي 

 م   2020
 

 المساعد الدكتور   االستاذ نعيم عبدهللا مطلك 



 ة حضورشهاد

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس  نغم حميد عبود 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  نغم عبيد كريم



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المساعد الدكتور االستاذ   نهاد عبد اللطيف علي 



 شهادة حضور

ك  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  لية الزراعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  نهاد محمود ناصر 



 شهادة حضور

في اعما  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  ل المؤتمر  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس  نهى عبد الجليل عمران 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  نوار بنوان حسن 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
  تموز   16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  نور زبير خضر 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس  نور سعد لطيف



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر  تثمن   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 السيدة  المجيد زكي   نور عبد



 شهادة حضور

بوافر ا  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  لتقدير حضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  نور عبد المنعم ق اسم النعيمي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15لي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدو 
 م   2020

 

 المدرس المساعد  نور عبدالرزاق حسن 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15لزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث ا 

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  نور عالء الدين محمد ال هاشم 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 السيدة  نور عماد عبد محمد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  نور ناجي رديف الحياني 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 السيدة  دي نورا عبد مه 



 شهادة حضور

بوافر التقدي  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  ر حضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 السيدة  نورا عبد مهدي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15لي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدو 
 م   2020

 

 المدرس المساعد  ن نورالهدى حسن عبدالحسي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15لية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في ك 

 م   2020
 

 المدرس المساعد  نورس مالك سطوان 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  نوري كاظم امنسف 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس  هالة عبدالحميد موسى 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس  هالة عبدالحميد موسى 



 شهادة حضور

بوافر التقدير حضوركم   كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس  هاله محمد حسين 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15بحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع لل 

 م   2020
 

 المدرس  هبة حازم حامد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 السيدة  هبة عامر كاظم



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  هبة هادي طه 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  هبة هادي طه 



 شهادة حضور

بوافر التقدير ح  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  ضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 درس المساعد الم  هبه حسين عيسى 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15لي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدو 
 م   2020

 

 االستاذ المساعد الدكتور  هبه حيدر ابراهيم 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراع 

 م   2020
 

 االستاذ المساعد  هدى حازم وافي  الطائي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  هدى رافع صبار 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  هدى سهيل عبد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  ر هدى عباس قنب



 شهادة حضور

كلية ديالى  في اعمال المؤتمر    تثمن جامعة  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  الزراعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  هدى عبدالكريم محسن 



 شهادة حضور

في اعم  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  ال المؤتمر  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد  هدى عبدعلي حطاب 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الراب 

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  حسين هدى كريم  



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
موز  ت   16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس  هديل عاصم محمد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس  هديل عاصم محمد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 اعد االستاذ المس هشام محمد مجيد 



 شهادة حضور

بوافر التق  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  دير حضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  همسة احمد جاسم 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15مي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعل 

 م   2020
 

 المدرس  همسة احمد عيسى 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15جامعة ديالى    الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة 

 م   2020
 

 االستاذ المساعد  هناء ابراهيم محمد 



 دة حضورشها

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  هناء شكر محمود 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  هنادي عبداالله عبدالرزاق 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 ساعد المدرس الم  هنار جمال محمد 



 شهادة حضور

بوافر الت  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  قدير حضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  هنار جمال محمد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ألول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي ا 

 م   2020
 

 المدرس  هند عبد الحق عبد الستار 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15لزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية ا 

 م   2020
 

 السيدة  هندرين عادل عبد الشهيد 



 رشهادة حضو

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 السيدة  هيجاء مزهر الحمداني 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد  هيف اء حسين علي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 لدكتور االستاذ المساعد ا واثب شكري شاكر النعيمي 



 شهادة حضور

بوافر   كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  التقدير حضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  حسبن علي وحيدة  



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدول 

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  وحيدة حسبن علي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراع 

 م   2020
 

 المدرس  وديان غسان علي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  ورود نجدت أحميد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 السيد  وسام علي ابراهيم 



 شهادة حضور

كلية الز  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  راعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 السيد  وسام علي ابراهيم 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى    الدولي 

 م   2020
 

 السيد  وسام علي حسن 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15عية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزرا 

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  وسن جاسم الخزرجي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15لى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديا 

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  وسن جاسم محمد الخزرجي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 لمدرس المساعد ا وسن سعد احمد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  م وسن عباس جاس



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر  تثمن جامع  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  ة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  وسن فوزي ف اضل 



 شهادة حضور

بوافر التقدير حضوركم الف ا  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  عل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  وسن يحيى احمد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15رابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي ال 

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  وضحة عليوي صالح 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15جامعة ديالى    الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة 

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  وف اء راجي محمد 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس  وف اء شمخي جبر



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس  غيدان   وف اء ف ايق 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر  تثمن جا  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  معة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 مساعد الدكتور االستاذ ال  وق اص محمود عبد اللطيف محمود 



 شهادة حضور

بوافر التقدير حضورك  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  م الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  وليد اسماعيل كردي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى    الدولي 

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  وليد بدر الدين محمود الليلة



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في  

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  وليد عبد الستار طه 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  وليد فؤاد عبدالحسن 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ الدكتور  وليدة محمد عنتابي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 السيدة  وهج تقي عبد مطشر 



 شهادة حضور

بوافر التقدير ح  كلية الزراعة  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  ضوركم الف اعل 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  وئام كاظم جبر 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى    الدولي 

 م   2020
 

 تاذ المساعد االس  وئام يحيى رشيد الشكرجي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15ة في كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعي 

 م   2020
 

 االستاذ المساعد  وئام يحيى رشيد الشكرجي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  ياسر موفق مهدي 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  ياسمين كاظم حسن 



 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 االستاذ المساعد الدكتور  ن ياسين طه عبد الرحم 



 شهادة حضور

ك  ديالى  في اعمال المؤتمر  تثمن جامعة  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  لية الزراعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 المدرس المساعد  يعمر احمد علي 



 شهادة حضور

في اعمال ا  بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  لمؤتمر  تثمن جامعة 
تموز    16-15الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى  

 م   2020
 

 السيد  يوسف توفيق ابراهيم 



 

 شهادة حضور

في اعمال المؤتمر   بوافر التقدير حضوركم الف اعل  كلية الزراعة  ديالى  تثمن جامعة 
تموز    16-15الزراعية في كلية الزراعة جامعة ديالى    الدولي األول والعلمي الرابع للبحوث 

 م   2020
 

 المدرس الدكتور  يوسف نوري حمه باقي 


