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 لندوات والمؤتمراتا

المستدامة في تحقيق االمن الغذائي( الذي اقامته كلية الزراعة والغابات /  مشاركة في المؤتمر الدولي الثالث )دور البحث العلمي والزراعة

 جامعة الموصل وكلية علوم الهندسة الزراعية /جامعة دهوك

 

 رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراة

 

 

 الشهادات التقديرية 

شهادة مشاركة في المؤتمر الدولي الثالث والذي اقامته كلية الزراعة والغابات في جامعة الموصل وكلية علوم علوم الهندسة  .1

 الزراعية في جامعة دهوك . 
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