
 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 كلية الكوت الجامعة  /احمد هاشم جواد العجيلي  م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 ((   بيئة العمل السامة ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 11والتي اقيمت بتاريخ  

اح خدمة للبحث العلمي في عراقنا العزيز.   مع وافر تمنياتنا لكم بالنج 



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعة التكنلوجية / قسم هندسة السيطرة والنظم /اريج عالء حسن م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 ((   بيئة العمل السامة ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 11والتي اقيمت بتاريخ  

اح خدمة للبحث العلمي في عراقنا العزيز.   مع وافر تمنياتنا لكم بالنج 



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة تكريت كلية اإلدارة واالقتصاد  /بشرى عبد الباري أحمد السيدة

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 ((   بيئة العمل السامة ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 11والتي اقيمت بتاريخ  

مع وافر تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة للبحث العلمي في عراقنا العزيز.   



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 جامعة الموصل كلية الطب البيطري  /بنان خالد عبدالرحمن أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 ((   بيئة العمل السامة ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 11والتي اقيمت بتاريخ  

اح خدمة للبحث العلمي في عراقنا العزيز.   مع وافر تمنياتنا لكم بالنج 



 

 
 
 
 

 

 ة العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلي 

 جامعة الكوفة .. كلية التخطيط العمراني  /خديجة جبير محمد علي السيدة

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 ((   بيئة العمل السامة ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 11والتي اقيمت بتاريخ  

مع وافر تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة للبحث العلمي في عراقنا العزيز.   



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 جامعة بغداد / كلية العلوم االسالمية /خليل ابراهيم سعيد أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 ((   بيئة العمل السامة ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 11والتي اقيمت بتاريخ  

اح خدمة للبحث العلمي في عراقنا العزيز.   مع وافر تمنياتنا لكم بالنج 



 

 
 
 
 

 

 ة العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلي 

 العراقية/ العلوم االسالمية /رغداء عباس عبد م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 ((   بيئة العمل السامة ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 11والتي اقيمت بتاريخ  

مع وافر تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة للبحث العلمي في عراقنا العزيز.   



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 جامعة بغداد / كلية االداب  /زينب خيون سالم م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 ((   بيئة العمل السامة ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 11والتي اقيمت بتاريخ  

اح خدمة للبحث العلمي في عراقنا العزيز.   مع وافر تمنياتنا لكم بالنج 



 

 
 
 
 

 

 ة العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلي 

 الجامعة المستنصرية / كلية التربية االساسية قسم اللغة العربية /سالم حسين علوان أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 ((   بيئة العمل السامة ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 11والتي اقيمت بتاريخ  

مع وافر تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة للبحث العلمي في عراقنا العزيز.   



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد  /شرى محمود ابراهيم حاتم ب أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 ((   بيئة العمل السامة ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 11والتي اقيمت بتاريخ  

النجاح خدمة للبحث العلمي في عراقنا العزيز.   مع وافر تمنياتنا لكم ب 



 

 
 
 
 

 

 ة العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلي 

 مديرية تربية كركوك /شيماء عادي مضحي السيدة

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 ((   بيئة العمل السامة ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 11والتي اقيمت بتاريخ  

مع وافر تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة للبحث العلمي في عراقنا العزيز.   



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة كوية ،كلية الهندسة ،قسم الهندسة المعمارية /شيماء فاضل جاسم الكبيسي م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 ((   بيئة العمل السامة ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 11والتي اقيمت بتاريخ  

اح خدمة للبحث العلمي في عراقنا العزيز.   مع وافر تمنياتنا لكم بالنج 



 

 
 
 
 

 

 وم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العل 

 جامعه بغداد/ كليه التمريض /صباح عباس احمد أ.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 ((   بيئة العمل السامة ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 11والتي اقيمت بتاريخ  

مع وافر تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة للبحث العلمي في عراقنا العزيز.   



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة بغداد / كلية العلوم االسالمية /عبد الهادي محمود عبد أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 ((   بيئة العمل السامة ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 11والتي اقيمت بتاريخ  

اح خدمة للبحث العلمي في عراقنا العزيز.   مع وافر تمنياتنا لكم بالنج 



 

 
 
 
 

 

 وم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العل 

 الجامعة التكنلوجية / قسم هندسة السيطرة والنظم /عبير فاضل شمال م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 ((   بيئة العمل السامة ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 11والتي اقيمت بتاريخ  

مع وافر تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة للبحث العلمي في عراقنا العزيز.   



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 كلية االسراء /عمر عبد الكريم م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 ((   بيئة العمل السامة ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 11والتي اقيمت بتاريخ  

اح خدمة للبحث العلمي في عراقنا العزيز.   مع وافر تمنياتنا لكم بالنج 



 

 
 
 
 

 

 وم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العل 

 جامعة بغداد/ كلية طب االسنان /غسان عبد الحميد ناجي أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 ((   بيئة العمل السامة ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 11والتي اقيمت بتاريخ  

مع وافر تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة للبحث العلمي في عراقنا العزيز.   



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة بغداد/كلية العلوم اإلسالمية /محمد حاتم ارحيمه خشن المالكي م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 ((   بيئة العمل السامة ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 11والتي اقيمت بتاريخ  

اح خدمة للبحث العلمي في عراقنا العزيز.   مع وافر تمنياتنا لكم بالنج 



 

 
 
 
 

 

 وم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العل 

 الجامعة التكنلوجية / قسم هندسة السيطرة والنظم  /مروة فاضل جاسم م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 ((   بيئة العمل السامة ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 11والتي اقيمت بتاريخ  

مع وافر تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة للبحث العلمي في عراقنا العزيز.   



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 جامعة بغداد / كلية العلوم االسالمية /مصطفى قصي علي م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 ((   بيئة العمل السامة ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 11والتي اقيمت بتاريخ  

اح خدمة للبحث العلمي في عراقنا العزيز.   مع وافر تمنياتنا لكم بالنج 



 

 
 
 
 

 

 وم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العل 

 جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية /مصطفى محمد صالح عطيه م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 ((   بيئة العمل السامة ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 11والتي اقيمت بتاريخ  

مع وافر تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة للبحث العلمي في عراقنا العزيز.   



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعه البصره كليه التربيه قسم الفيزياء /مي جاسم عاشور م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 ((   بيئة العمل السامة ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 11والتي اقيمت بتاريخ  

اح خدمة للبحث العلمي في عراقنا العزيز.   مع وافر تمنياتنا لكم بالنج 



 

 
 
 
 

 

 ة العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلي 

 الجامعة التكنلوجية /هندسة السيطرة و النظم /مينا قيس كاظم م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 ((   بيئة العمل السامة ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 11والتي اقيمت بتاريخ  

مع وافر تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة للبحث العلمي في عراقنا العزيز.   



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 الجامعة العراقية / كلية اإلعالم /نجاة جبار كاظم م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 ((   بيئة العمل السامة ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 11والتي اقيمت بتاريخ  

اح خدمة للبحث العلمي في عراقنا العزيز.   مع وافر تمنياتنا لكم بالنج 



 

 
 
 
 

 

 ة العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلي 

وزاره الصناعه والمعادن/ الشركه العامه للسمنت العراقيه/   /نصير محمد علي محمد منى السيد

 معاونيه السمنت الجنوبية 

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 ((   بيئة العمل السامة ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 11والتي اقيمت بتاريخ  

مع وافر تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة للبحث العلمي في عراقنا العزيز.   



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 الجامعة التكنلوجية / قسم هندسة السيطرة والنظم /نور اياد يوسف م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 ((   بيئة العمل السامة ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 11والتي اقيمت بتاريخ  

النجاح خدمة للبحث العلمي في عراقنا العزيز.   مع وافر تمنياتنا لكم ب 



 

 
 
 
 

 

 ة العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلي 

 جامعة الكوفة/ كلية التربية للبنات /وجدان كمال نور السيدة

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 ((   بيئة العمل السامة ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 11والتي اقيمت بتاريخ  

مع وافر تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة للبحث العلمي في عراقنا العزيز.   
 


