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الندوات والمؤتمرات والحلقات العلمية
 - 1القاء بحث في الندوة العلمية االولى لقسم االقتصاد الزراعي  5002القاء بحث .
 - 2المشاركة في الندوة التي اقامها مجلس النواب حول قانون ايجار االراضي الزراعية رقم  291لسنة  2101مناقشة
مشروع القانون .
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القاء بحث في المؤتمر العلمي الثاني لكلية الزراعة  /جامعة كربالء . 1101/01/01
القاء بحث في الندوة العلمية لقسم االقتصاد الزراعي/كلية الزراعة /جامعة بغداد .1104
القاء بحث في المؤتمر العلمي الدولي السابع العلمي العاشر لكلية االدارة واالقتصاد  /جامعة كربالء .1105
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 - 8المشاركة كحضور في عدد من المؤتمرات والندوات العلمية .
 - 9المشاركة بالكثير من الحلقات البحثية لطلبة الدراسات االولية والعليا داخل قسم االقتصاد الزراعي – كلية الزراعة.
الشكر والتقدير:
 - 0شكر وتقدير  -السيد عميد كلية الزراعة  -العدد 242في 2119/8/4
 - 2شكر وتقدير  -السيد عميد كلية الزراعة  -العدد 2811في 2101/6/2
 - 3شكر وتقدير  -السيد عميد كلية الزراعة  -العدد/212م في 2101/6/6
 - 4شكر وتقدير  -السيد عميد كلية الزراعة  -العدد/414م في 2101/01/3
 - 2شكر وتقدير  -السيد عميد كلية الزراعة  -العدد/228م في 2100/2/24
 - 6شكر وتقدير  -السيد عميد كلية الزراعة  -العدد 242في 2119/8/4
 - 4شكر وتقدير من مجلس النواب لجنة الزراعة والمياه واالهوار  -العدد ل.ز 90/في 2102/3/04
 - 8شكر وتقدير  -السيد عميد كلية الزراعة  -العدد 242في 2102/2/22
 - 9شكر وتقدير  -السيد عميد كلية الزراعة  -العدد 6426في 2100/02/02
 -01شكر وتقدير  -السيد عميد كلية الزراعة  -العدد/286م في 2103/4/04
 -00شكر وتقدير  -السيد عميد كلية الزراعة  -العدد 6209في 2103/02/31
 -02شكر وتقدير من معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي – م و  281/2في . 2104/2/06
 -03شكر وتقدير من و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي . 2102/0/9 .
 -04شكر وتقدير  -السيد عميد كلية الزراعة  -العدد  2048في . 2102/6/04
 -02شكر وتقدير  -السيد عميد كلية الزراعة – في 2106
 -06شكر وتقدير  -السيد عميد كلية الزراعة – في 2106
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 -04شكر وتقدير  -السيد عميد كلية الزراعة – في 2106
 -08شكر وتقدير  -السيد عميد كلية الزراعة – في2106
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