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 لندوات والمؤتمراتا

 

 رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراة
 

 الشهادات التقديرية 

جامعة الموصل حول )دراسات الجدوى شكر وتقدير وشهادة مشاركة في دورة تدريبية في كلية الزراعة والغابات 

 االقتصادية للمشاريع االستثمارية(.

لمشروع حصاد المياه في  شهادة مشاركة في ورشة عمل بعنوان )دراسة اقتصادية وفنية للخطة الزراعية المقترحة• 

 ثار بمحافظة نينوى(.روادي ث

 في القطاع الزراعي(. شهادة مشاركة في ورشة عمل بعنوان )السجالت الزراعية والتقارير• 

 شهادة مشاركة في ورشة عمل بعنوان )كيفية اعداد دراسات الجدوى االقتصادية للمشاريع الزراعية(.• 
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 شهادة مشاركة من منظمة أريد للخبراء والباحثين الناطقين باللغة العربية / جامعة الموصل ، كلية الزراعة.• 

 في الغذاء بين األخالق والعلم( جامعة الموصل ، كلية الزراعة. شهادة مشاركة في ندوة علمية بعنوان )الغش• 

 شهادة مشاركة في ورشة عمل بعنوان )التقنيات الحديثة وتطبيقاتها في علوم البستنة( جامعة الموصل.• 

 شهادة مشاركة في ورشة عمل بعنوان )زرع شجرة في أي مكان .... بذرة األمل هذا هو الوقت( جامعة الموصل.• 

 تاب شكر وتقدير للعمل التطوعي في قسم الغابات ، كلية الزراعة ، جامعة الموصل.ك• 

 .   IVSLشهادة مشاركة في ورشة عمل في كيفية التسجيل والبحث في المكتبة االفتراضية العلمية العراقية . 

 . شهادة مشاركة في ورشة عمل عن واقع الترقية العلمية واالستالل النصي والتساؤالت . 
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 مع كتاب شكر وتقدير . 2017احد اعضاء لجنة جرد الكتب المهداة الى جامعة الموصل في عام  -2

 .  2017في عام احد اعضاء لجنة جرد موجودات الكلية  -3
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