
 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 االسكندرية مصر / Amr Ahmed Shoker السيد

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 Dr. Ara Omer Fattah / Sulaimani University .م

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 كوفة كلية العلوم / Dr. Sukayna Jabbar Al-hasnawee أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 ة العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلي 

 كلية العلوم. جامعة الكوفة  / Dr.Baydaa A. Hassan أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

-Dr.Ghusoon Ridha Mohammed Ali / Middle Technical University .م

institute of technology/Baghdad 

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 كلية المستقبل الجامعه / Fatima mohammed hussein السيدة

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 ة العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلي 

 Hawraa Jawad Khalaf / Al-basraa university for oil and gas السيدة

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 Khlood noori saeed / Soran university .م.م

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 جامعة واسط/ كلية العلوم  / May Naji Alkhanaq أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 ة العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلي 

 MOHAMMED SIHAM RASHEED / UNIVERSITY OF .أ.م.د

TECHNOLOGY/ APPLIED SCIENCES DEPARTMENT/ APPLIED 

PHYSICS 

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

جامعة كربالء/ كلية العلوم الطبية التطبيقية/ قسم التحليالت  / Ohood Salman Jawad م.م.

 المرضية

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي 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/ القيدة والفكر االسالمي / Rafal Abbas Kamil السيدة

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 وم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العل 

 جامعة كربالء. كلية العلوم الطبية التطبيقية  / Sausan darweesh jari م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة كربالء / كلية الطب / wafia Shaker Abdul hussain السيدة

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 كلية التمريض / جامعة بغداد / ابتسام خلف عبد علي داوود أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعة العراقية/ كلية الهندسة / ابتهاج عبدالوهاب عبدالرزاق أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة ميسان كلية القانون / ابراهيم جبار منصور م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعة التقنية الوسطى  / ابراهيم حربي ابراهيم أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 ٣وزارة التربية_مديرية تربية بغداد الكرخ/  / ابراهيم خزعل خليفة م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعةالكوفة/كلية اإلدارةواالقتصاد / ابراهيم نجم عبد راضي الحجامي م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة بغداد/كلية التربية للبنات / اثمار شاكر مجيد أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعه كربالء/ كلية الطب البيطري / احسان محمد صلبي أ.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 جامعة بغداد/ كلية الهندسة/ قسم هندسة الحاسبات / احالم حنون شنين السيدة

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 وزارةالصحة /دائرة صحة نينوى  / احالم سعيد ابراهيم أ.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 جامعة بغداد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / احالم شغاتي محسن أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 كلية الحدباء الجامعة  / احمد حمود منصور السيد

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 الجامعة المستنصرية كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / احمد خالد جبار السيد

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة بابل / كلية طب االسنان / احمد شاكر حسين  م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 وزارة التعليم العالي / جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم االنسانية / احمد شاكر مزهر م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 المستنصرية/ التربية / احمد عبد الستار جابر أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 خارجي / احمد عبدالساده مزهر السيد

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 وزاره التربيه والتعليم / احمد علي حسين دخيل م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 كلية الطب / جامعة القادسية / احمد غضبان ثعبان م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعة المستنصرية / االدارة واالقتصاد / قسم االقتصاد / احمد هادي سلمان أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة االنبار / كلية االداب / احمد وليد خليل الناصر السيد

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 بغداد - الجامعة التقنية الوسطى /معهد تكنولوجيا / اخالص ستار عكله م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة /ابن الهيثم  / اخالص هميم شالل م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 ةياضيوالعلوم الر  ةيالبدن ةيالترب هيکل هيمانيالسل جامعه / مياحمد کر سيادر .م.د.أ

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 وم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العل 

 المديرية العامة لتربية كركوك / اراس غازي كريم السيد

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 جامعة ديالى  / اروى فراس محمد عبد السيدة

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

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

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 جامعة گرميان كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / ازاد علي حسن م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعه الكوفه كليه الفقه / ازل طه عبد الوهاب م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 كلية الطب/جامعة جابر بن حيان / ازهار ازهر محمد م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعه ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنيه / ازهار راغب محمود السيدة

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 التربية ابن رشد / ازهار علوان كشاش أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 وزارة الشباب والرياضة قسم الموهبة الرياضية كربالء / اسامة خيري محمد علي م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 الجامعة المستنصرية/ كلية العلوم/ قسم الفيزياء / اسامة عبدالعزيز داخل أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 كلية الحكمة الجامعة / اسامه وليد عالوي م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 قسم الفيزياء -كلية التربية-الجامعة المستنصرية / اسراء حسن هادي م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة البصرة/كلية اآلداب  / اسراء سالم جبر سعيدان السيدة

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 كلية بالد الرافدين الجامعة/ قسم تقنيات البصريات / اسراء كاطع دواي السيدة

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 كلية المامون الجامعة / اسالم فاضل عبد الصاحب م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعه ديالى / اسالم فراس محمد السيدة

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة بابل/كلية التربية االساسية / اسماء شاكر عاشور أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 مستنصرية/العلوم  / اشراق احمد شاكر م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 قسم اللغة االنكليزية -كلية التربية للبنات  -الجامعة العراقية / افراح ابراهيم سعيد م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعة التكنولوجية/قسم العلوم التطبيقية  / افنان وسماعيل عبد الوهاب م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 كلية المعارف الحامعة / االء شاكر محمود م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة البصرة / االء منذر شري م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 كلية الحلة الجامعة االهلية/ االدارة واالقتصاد  / االء نوري حسين م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 وزارة الصحة دائرة صحة االنبار / الحقوقي سعد عبدالعزيز محمدسعيد السيد

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 ديوان محافظه ذي قار / الحقوقي.ميثم بشير طعمه السيد

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 الوزارة النقل / المهندسة بان غازي عبد اللطيف الراوي السيدة

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة بغداد /كلية الفنون الجميلة / امين عبد الزهرة ياسين أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 جامعة بابل /كلية الطب / انتصار جواد حمد المختار أ.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة رابرين /كلية علوم هندسة الزراعة / انتصار رزاق ابراهيم م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 جامعة كربالء/العلوم / انتصار كاظم غالب م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

ح خدمة للبحث العلمي في عراقنا العزيز.   مع وافر تمنياتنا لكم بالنجا 



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 وزارة النفط / انتصاى راغب محمود السيدة

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الحامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنين / انتظار مهوس زغير أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعة العراقية / كلية العلوم االسالمية / انس محمد جاسم أ.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة ديالى /كلية التربية للعلوم االنسانية / انعام صافي عبد م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعه المستنصرية كلية اآلداب قسم المعلومات والمكتبات / انغام حسين يونس أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعة المستنصرية / كلية التربية / قسم الجغرافية / انور سالم رمضان أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة تكريت / كلية الزراعة / اوس ممدوح خيرو أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 كلية المنصور الجامعة / اية عدنان ياسين م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعة التقنية الوسطى /معهد التكنولوجيا  / ايثار محمد مهدي م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة بغداد /كلية التربية للعلوم الصرفة /ابن الهيثم  / ايدن مازن حسين م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة تكريت / كلية العلوم  / ايفان عبدالرحمن حمزة الحياني السيدة

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 كلية التربية للعلوم الصرفة جامعة ديالى / ايمان عدنان مزهر م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعة التقنية الوسطى /معهد تكنولوجيا بغداد  / ايمان محمود حسين السيدة

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 السليمانية / ايمان نجم الدين عباس أ.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

لنجاح خدمة للبحث العلمي في عراقنا العزيز.   مع وافر تمنياتنا لكم با 



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة القادسية/كلية التربية / ايناس محمد مجهول م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 الجامعة التكنولوجية/قسم الهندسه الكهروميكانيكية/ فرع هندسة النظم / ايناس مزاحم عبد م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعه البصره / كليه التربيه البدنيه وعلوم الرياضه / ايه هاشم عاشور م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 كلية العلوم  -جامعة الكوفة  / ايهاب يحيى جابر م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعه ذي قار كليه االثار / إخالص علي حسين السيدة

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 اعداديه التمريض/ الفلوجه / إسراء أكرم حسين العريبي السيدة

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة واسط كلية االدارة واالقتصاد  / إسراء حسن سيالن السيدة

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة ديالى / كلية التربية االساسية / إسراء عاكف علي م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة الكوفة /كلية التخطيط العمراني  / إنصاف جعفر خيون الياسري م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعة التقنية الجنوبية/ المعهد التقني العمارة / إيناس جواد كاظم السيدة

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة الكفيل كلية القانون / أبوطالب هاشم احمد م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة بغداد / كلية اآلداب  / أحمد حسن علّول م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 كلية اإلمام األعظم الجامعة / أحمد عليوي عباس العيساوي م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة كربالء كلية العلوم الطبية التطبيقية  / أزهار لطيف جبر م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة المثنى/ كلية الزراعة  / أسماء صاحب عبد العباس م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة كربالء // كلية الهندسة / أسيل عباس حسين م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة / أسيل هشام خماس م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 جامعة واسط / أمل فرج موسى السيدة

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية / أمنة فوزي سهم السيدة

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم اإلنسانية / أمينة عبد الكريم عبد الستار كاظم م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة بغداد كلية اآلداب قسم اللغة العربية / أنوار مجيد سرحان أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 الجامعة العراقية / آمال أحمد فزع م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

نجاح خدمة للبحث العلمي في عراقنا العزيز.   مع وافر تمنياتنا لكم بال 



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعه واسط / آيات حبيب عبدالحسين السيدة

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 الجامعه التقنيه الوسطي / باسمه عبود مجيد م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

ح خدمة للبحث العلمي في عراقنا العزيز.   مع وافر تمنياتنا لكم بالنجا 



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة الفرات االوسط التقنية معهد تقني كوفه  / بتول عبدالنبي شاكر السيدة

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعة التقنية الجنوبية  / بدور نوري اسحق م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة األنبار _كلية اآلداب / براء إسماعيل فزع المشهداني السيد

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة الموصل / برزان ميسر الحـــامد أ.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 المستنصرية العلوم / بسام جبار جاسم أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعة العراقية كلية التربية  / بشار عبد اللطيف علوان أ.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم  / بشائر محمد سعيد أ.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة بغداد كلية التربية للعلوم الصرفة _ابن الهيثم قسم الفيزياء / بشرى جودة حسين أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات  / بشرى خطاب عمر أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي 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 / بشرى محمود ابراهيم أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة بغداد/ كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم  / بشرى هاشم حسين أ.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 جامعة تكريت / كلية العلوم اإلسالمية / بالل سلمان خلف م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 كلية السالم الجامعة / بالل ماهر حمدهللا م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 جامعة بغداد/ كلية التربية ابن رشد / بلقيس حمود كاظم أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة تكريت كلية الطب / بلقيس رمضان عباس م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 جامعة االنبار/ كلية التربية للعلوم الصرفة / بهاء الدين ابراهيم خليل السيد

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة سليمانية/ كلية التربية البدنية والعلوم الرياضية / بيباك محمد علي خان م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 المستنصرية / علوم الفيزياء / بيداء خليفة حمد م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعه بغداد/كليه التربيه ابن رشد / بيداء عباس غبن أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 المستنصرية/كلية العلوم / بيداء محسن احمد أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعة التكنولوجية/قسم الهندسة المدنية  / بيفيان اسماعيل عبدالوهاب م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة ديالى/كلية العلوم / تحسين حسين مبارك أ.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة االنبار /كلية التربية للعلوم الصرفة / تغريد حواس موسى السيدة

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة بغداد كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم  / تغريد عبد الجبار يونس م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعة المستنصرية كلية التربية االساسية / تغريد عبدهللا أحمد أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعة العراقية /كلية التربية / تقى مؤيد فاضل م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة الكوفة / تماضر قائد راضي ثامر أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 جامعة الكوفة /كلية التربية للبنات  / تماضر قائد راضي ثامر أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة السليمانية/ كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / توانا وهبي غفور أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 العراقية/كلية العلوم اإلسالمية / ثامر حمزة داود أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة واسط  / ثامر راشد شيال الزبيدي أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 جامعة تكريت كلية الزراعة / ثائر تركي عبد الكريم أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعة المستنصرية/ كلية التربية  / ثائر عبد الحميد جابر أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 جامعة البصرة/ كلية الطب البيطري / ثائر علي محسن م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة بغداد كلية التربية ابن رشد / ثناء عبد الودود عبد الحافظ الشمري أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 جامعة كربالء/ كلية التربية للعلوم االنسانية / جاسم محسن السلطاني م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الكوفة كلية التربية للبنات  / جبار عبادي محمد العارضي أ.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 كلية اآلداب جامعة الكوفة / جبار محمد هاشم الموسوي م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

ح خدمة للبحث العلمي في عراقنا العزيز.   مع وافر تمنياتنا لكم بالنجا 



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة / جمال حميد وهيب أ.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة دهوك كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جميل احمد حسين النجار م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة الموصل/ كلية العلوم االسالمية / جنان حسين عبدالقادر م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعة العراقية / كلية التربيه  / جنان سعدون عبد محمود م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة -جامعة البصرة / جنان صافي عبد المياحي م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 كلية القلم الجامعة / جنان فيصل مخلف م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة سامراء كلية التربية  / جهاد حسن عزيز م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 الكلية التقنية/ كركوك -الجامعة التقنية الشمالية /  جودت حلمي عبدالواحد أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعة المستنصرية كلية العلوم  / حازم كاطع دواي أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة بغداد كلية العلوم قسم علوم الحاسوب / حراء سلمان محمد السيدة

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة كربالء/كلية الهندسة / حسن سعدهللا ناجي م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري / حسن عبد الهادي كاظم م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة حلبجة / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / حسن هاشم عبدهللا م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 وزارة التربية  / حسنين جبار راهي االسدي م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعة التكنولوجية  / حسين ثاني رشك أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 الجامعة التكنولوجية قسم الهندسة الكهروميكانيكية  / حسين ثاني رشك أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعة المستنصرية/كلية التربية االساسية / حسين ثائر عبد الحميد م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 الجامعة العراقية كلية التربية / حسين حاتم حسين أ.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة كربالء كلية العلوم الطبيه التطبيقيه / حسين علي محسن م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة كربالء/كلية الطب البيطري  / حسين علي محمد هادي السيد

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة الموصل كلية تربيه اساسية / حسين علي مال زيباري السيد

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة ديالى / حسين عمار عبدالحسين الكرادي م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة الفرات االوسط التقنيه / حسين كاظم عبدالحر السيد

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة بغداد /كلية االداب / حسين كتاب خضير الزيدي م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة الكوفة / حسين لفته حافظ أ.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 المعهد الطبي التقني المنصور / حفصة عطا هللا حسين السيدة

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 كلية االمام االعظم _ قسم القانون / حمودي بكر حمودي م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة المثنى _ كلية الزراعة / حميد علي وضح م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة تكريت / كلية التربية / حميد فارس حسن أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة تكريت / كلية علوم الحاسوب والرياضيات / حميد مطلك فرحان م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة بغداد كلية االداب قسم اللغه العربيه / حميدة رحمه حسن أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 جامعة الفرات االوسط / حنان جاسم أ.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

جاح خدمة للبحث العلمي في عراقنا العزيز.   مع وافر تمنياتنا لكم بالن 



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة تكريت/ كلية التربية للبنات / حنان خطاب عمر م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 جامعة بغداد كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم  / حنان كاظم حسون أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 شركة / حيدر جاسب مجبل السيد

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 كلية المأمون الجامعة / حيدر جبر غبن أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعة المستنصرية كلية العلوم قسم الفيزياء / حيدر جواد محمد م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 جامعة الكوفة، كلية االداب ، قسم اللغة العربية / حيدر عبد الحسين زوين أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

ح خدمة للبحث العلمي في عراقنا العزيز.   مع وافر تمنياتنا لكم بالنجا 



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 طالب كلية في كلية العماره الجامعه وموظف في شركة نفط ميسان / حيدر قاسم زيدان السيد

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة البصرة كلية التربية للعلوم الصرفة / حيدر قاسم فاضل أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 وزارة التربية /مديرية تربية النجف االشرف / حيدر نجم عبد راضي الحجامي م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة الموصل / كلية الطب البيطري / خالد احمد شعبان م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعة المستنصرية/كلية التربية / خالد كاظم جبار أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة تكريت / كلية التربية للعلوم اإلسالمية / خالد مصطفى محمد هزاع أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة الكرخ للعلوم / خالدة على ثجيل م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 جامعة الموصل /كلية العلوم قسم الكيمياء  / خالدة محمد عمر الطائي أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة ديالى كلية الطب البيطري / خالده حسين يونس م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 المستنصرية /العلوم / ختام حبيب رسول أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 وزارة التربية  / خلدون حميد سالم الكبيسي السيد

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي 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 العاني أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة كربالء / كلية العلوم / خنساء عبدالعالي شهيد م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 الجامعة التقنية الجنوبية/ المعهد التقني في البصرة / خولة هاشم حسين م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 وزارة التربية العراقية  / د. زيد لؤي هادي م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 الجامعة المستنصرية كلية التربية األساسية / د. زينب صادق داود م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعه بغداد / كلية التمريض / د. سراب نصر فاضل م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 الجامعة المستنصرية /كلية التربية االساسية / د. عبدالرزاق حامد مصطفى م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعة التقنية الوسطى / معهد التكنلوجيا  / د. علي زهير رضا م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعة التقنية الوسطى/ معهد اعداد المدربين التقنيين  / د. علي عبد الوهاب عبد الرزاق م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الهيأة العامة للمساحة / د. علي مطر فنوص السيد

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة االنبار /كلية التربية للعلوم الصرفة / د. فرقد حواس موسى م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة دهوك/ كلية التربية األساسية / ميخائيل پولص يانڤد.  م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة بغداد/كلية التربيه للعلوم الصرفه أبن الهيثم  / د. لهيب احمد محمد م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعة المستنصرية / كلية التربية االساسية / د. محمد أنور إسماعيل م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة بغداد/كلية اللغات  / د. مريم محمود حكمت م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 الجامعه التقنيه الوسطى/المعهد التقني االنبار / د. منى نوري اسماعيل م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة بغداد/ كلية التربية/ ابن رشد / د. نادية عبد الكاظم سلمان جاسم الشمري م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 وزارة التربية _ مديرية تربية الكرخ الثانية  / د. ندى سهيل عبد م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 -جامعة ديالى كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة   / د. نزار ناظم حميد الخشالي م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 جامعة الفرات االوسط / المعهد التقني بابل  / د. هالة حسين عبد علي م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعة المستنصرية كلية التربية / د. هند علي حسن م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 المستنصرية / العلوم / د. وفاء سيد حسنين م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 بغداد /اآلداب / د. ياسين خضير حسن م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 الجامعة المستنصرية كلية العلوم / د.احمد حنون عبود م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات / د.اشواق طارق دحام م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 كلية دجلة الجامعة / د.الهام محمد عليوي م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 كلية التمريض /جامعة بغداد  / د.بشرى خيرهللا خنجر م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعة التقنية الوسطى/معهدتكنولوجيا بغداد  /  د.حسن عبدالرسول عبدالهادي م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعة المستنصرية / كلية العلوم  / د.رافد عباس علي م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة كركوك/كلية طب األسنان / د.سيوكي سامح هدايت أرسالن م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 كلية أصول الدين الجامعة / د.عبد الكريم رحيم محسن م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة بغداد / د.علي حبيب كشمر م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعة التقنية الشمالية /المعهد التقني كركوك / د.كالويش نوري طاهر م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 بغداد / كلية االدارة واالقتصاد / د.ميعاد حميد علي م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة بغداد كلية اإلدارة واالقتصاد / د.نضال مهدي حميد م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة بعداد/كلية العلوم للبنات / د.وسن عداي مهدي م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعه المستتصريه/كليه اآلداب / د.وقاء محمد كريم م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة كركوك / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / دانا تحسين عبد الرحمن السيد

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 كركوك / االدارة واالقتصاد  / دريد عطاهلل علي م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 جامعة األنبار كلية التربية للعلوم الصرفة / دريد محمد أحمد عواد م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة واسط كلية اإلدارة واإلقتصاد / دعاء حسن سيالن السيدة

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 القادسية كلية الزراعة / دعاء حميد مهدي م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 كليه صدر العراق / دعاء فاضل عبدالصاحب م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 جامعة البصرة /كلية اآلداب / دعاء فليح حسن م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

الجامعة المستنصرية كلية التربية األساسية قسم التربية  / دعبدالجبار خزعل حسن العتاب أ.م.د.

 الفنية

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 مديريه تربيه ميسان / دكتور اكرم حميد كرم م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

ح خدمة للبحث العلمي في عراقنا العزيز.   مع وافر تمنياتنا لكم بالنجا 



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة القادسية/كلية التربية/قسم علوم الحياة   / دكتورة هناء عنايه ماهود أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة بابل كلية التربية للعلوم االنسانية / دنيا شكر عباس م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة السليمانية/كلية التربية البدنية و العلوم الرياضية / دنيا نجاة رشيد صالح م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 معهد االدارة / الزصافك / دينا عالء الدين عادل م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة بغداد ، كلية الفنون الجميلة  / راقي صباح نجم الدين أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 كلية التربية للعلوم االنسانية / رانيا ابراهيم طعمه السيدة

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  / رائد شاكر م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 المستنصرية/كلية العلوم / ربيعة كاطع عبطان أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 المستنصرية التربية االساسية اللغة العربية / رجاء الزم رمضان أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 المستنصرية كلية التربية االساسيه  / رحاب لفته حمود الدهلكي أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 ابن الهيثم  -جامعة بغداد/ كلية التربية للعلوم الصرفة  / رحاب نصر فاضل م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 الجامعة التقنية الوسطى. بغداد  / رحيم صبر شويخ أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 المديرية العامة للتربية في محافظة الديوانية / رسول وداي متعب م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 جامعه بابل/كليه طب االسنان / رشا جاسم موسى أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة كرميان / رشا رائد حامد أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 الكوفة / علوم الحاسوب والرياضيات / رشا سعود عبد العالي م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعة المستنصرية/كلية التربية االساسية / رشأ طه محمود م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 وزارة التربية / مديرية تربية كركوك / رعد عطاهلل علي م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعة المستنصرية/ كلية التربية/ قسم الجغرافية / رعد مفيد أحمد أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 المستنصرية/االداب / رغد فالح حسن م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة االنبار كلية العلوم قسم علوم الحياة  / رغد وليد خليل  م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة تكريت / رغدة عواد شعبان داود م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 رصافة-الجامعة التقنية الوسطى /معهد االدارة  / رفل ابراهيم طاهر حسن م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 وزارة التربية / رقية حمزة راجي السيدة

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة بغداد/ كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفة / رنا حميد عذاب م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة البصرة / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضه / رنا سالم جبر سعيدان السيدة

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة الموصل / كلية العلوم االسالمية / رنا سعدهللا يونس المولى م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعه كرميان /كليه التربيه البدنية وعلوم الرياضه في خانقين / رنا شهاب احمد م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعه كربالء كليه الطب البيطري   / رنا عبد األمير جواد العبيدي م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعة المستنصرية / كلية العلوم  / رنا عدي عبد الجليل م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 معهدالتكنولوجيا بغداد الجامعة التقنية الوسطى / رناعبداالله عباس أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 الجامعة التكنولوجيا الهندسة الكهروميكانيكية  / رواء احمد هالل م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 التقنيه الوسطى / رواء حامد محمد أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 جامعة ديالى كلية العلوم اإلسالمية / رواء رشيد حميد م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعه كربالء كليه العلوم الطبيه التطبيقيه / رواق طالب حسن السيدة

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 جامعة ذي قار / رؤى محمد جبار أ.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 المديرية العامة لتربية صالح الدين  / رياض معن عباس الزبيدي م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 جامعة ذي قار / ريام إبراهيم طعمة سلمان الخيكاني م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

ح خدمة للبحث العلمي في عراقنا العزيز.   مع وافر تمنياتنا لكم بالنجا 



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية / ريام داخل محسن السيدة

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعة المستنصرية / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / ريم محمد عبدالوهاب م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 السليمانية / كلية التجارة  جامعة / ميکر هحم دونيفر واەر م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات  / زبيدة عباس محمد أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة الموصل/ كلية االدارة واالقتصاد / زبيدة محمود شريف السيدة

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة الكوفة / كلية الهندسة  / زمان عبد المالك عبد علي الحلو م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 كليه العماره الجامعه/ قسم هندسه نفط / زهراء حمد واحد السيدة

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة كربالء/ كلية التربية للعلوم اإلنسانية / زهراء عبد الرسول محمد التميمي م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعة العراقية/ كلية التربية  / زهراء عبد العزيز سعيد م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة واسط كليه االدارة واالقتصاد / زهراء علي جبري السيدة

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة ديالى/ كلية القانون والعلوم السياسية / زهراء عمار عبد الحسين السيدة

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية / زهراء فالح مهدي السيدة

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 جامعه دهوك كليه التربيه البدنيه وعلوم الرياضة / زهره جميل صالح م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة بغداد / كلية االداب  / زينب خيون سالم م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 الجامعة المستنصرية /كلية العلوم / زينب شاكر ناصر م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة الكفيل / زينب صباح عيدان م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 جامعة القادسية/ كلية القانون / زينب صبري محمد م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعة المستنصرية/كلية األداب/قسم اللغة االنكليزية وادابها  / زينب عبد الكاظم سلمان الشمري م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 الجامعة المستنصرية / زينب عبد سامس السيدة

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

ح خدمة للبحث العلمي في عراقنا العزيز.   مع وافر تمنياتنا لكم بالنجا 



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة بابل /مركز ابحاث الحمض النووي / زينب قاسم محمد السيدة

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 خارجي / زينب محسن حسن السيدة

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعة المستنصرية كلية التربية األساسية قسم اللغة العربية / زينب محمد حسين م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 التربية األساسية الجامعة المستنصرية / زينب هادي حسن أ.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 كلية الفارابي الجامعة / زينب هيثم رزوقي حسن م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 كلية الصيدلة الجامعه المستنصرية / زينة داود سلمان م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة ديالى / زينة داود سلمان م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 الجامعة التقنية الشمالية / زينة عامر ادريس الشريفي م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة كربالء /كلية العلوم الطبية التطبيقية / زينة عبد االمير محسن السيدة

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة صالح الدين / كلية العلوم / ژاله محمد احمد م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة السليمانية  / ژيان محمد احمد م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 بغداد /التربية ابن رشد / ساجدة مزبان حسن أ.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 ثانويه السراج / ساره حسام كريم السيدة

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 كلية التراث الجامعة / سارين فيصل علي م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعه االمام الصادق / سالي حسام كريم محمد القيسي م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي 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 االسالميه / سالي محمد عبد السيدة

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة / سامية عزيز علي م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 الجامعة المستنصرية كلية التربية األساسية / ساهره عدنان وهيب أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 كليه دجله الجامعه االهليه / سجى رياض عباس م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعه التقنيه الوسطى / سحر خليل اسماعيل م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة / سحر علي سرحان أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة ديالى/ كلية التربية األساسية / سراب قادر مغير أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعة المستنصرية/كلية العلوم  / سرور نوري اسماعيل م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعه المستنصريه /كلية الصيدلة / سرى زهير محمود م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 بغداد كلية التربية للعلوم الصرفة والتطبيقية ابن الهيثم  / سعاد حامد العيبي أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 مديرية تربية كركوك / سعد جادهللا حمد م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة كربالء/ كلية التربية  / سعد جويد كاظم الجبوري أ.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعة المستنصرية/ كلية العلوم  / سعد خالد راهي أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 وزارة التربية  / سعد دليان انور م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعة المستنصرية/كلية التربية االساسية / سعد سوادي تعبان أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة النهرين / سعد محسن حمود م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 المستنصرية / سعد نصيف جاسم أ.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

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

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 الجامعة العراقية كلية العلوم اإلسالمية / سالم هادي حمود أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة البصرة / كلية اإلدارة واالقتصاد / سلمان ناصر الموسوي السيد

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 كليه المامون الجامعه / سما عامر راضي م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة تكريت / سمار نشأت علي م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 الجامعة التقنية الشمالية معهد التقني كركوك / سمين فاضل محمد أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

ح خدمة للبحث العلمي في عراقنا العزيز.   مع وافر تمنياتنا لكم بالنجا 



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 كلية التربية االساسية الجامعة المستنصرية / سناء عادي عباس أ.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 المديرية العامة لتربية ديالى / سناء عدنان عباس م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة النهرين مركز بحوث النهرين للطاقة المتجددة النانوية / سنان محمد حسن م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعة المستنصرية كلية العلوم السياسية / سند وليد سعيد م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 كلية االمام الكاظم )ع(/ اقسام ديالى / سها سليم سالم فرج م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 كلية االمام الكاظم)ع( / سها سليم سالم فرج م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعة المستنصرية/ كلية االدارة واالقتصاد/قسم االحصاء / سهاد علي شهيد أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 كلية التخطيط العمراني جامعة الكوفة / سهاد كاظم عبد أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 كلية العلوم االسالمية -جامعة بغداد  / سهاد محي هالل السيدة

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 التقنيه الوسطى/ممعهد اعداد المدربين التقنيين / سهام احمد هاشم قاسم أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 UNIVERSITY OF TECHNOLOGY/APPLIED / سهى نجيب شهاب .أ.د

SCIENCES DEPARTMENT 

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 جامعه بغداد/كلية العلوم للبنات / سهى نصر فاضل م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 مركز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  / سهير كاظم فاضل م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 جامعة تكريت /كلية التربية للعلوم الصرفة / سوزان جميل علي أ.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة / سوسن شريف فليفل م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 كلية طب االسنان / جامعة بغداد  / سيف سعد الدين عبد الرزاق أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة الكرخ للعلوم/ قسم شؤون االقسام الداخلية  / سيف كاظم زبون م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 منظمة سفراء السالم في ألعالم  / شاخـــوان سعود نوري السيد

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة واسط/ كلية االداب / شاكر عجيل الهاشمي أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية / شذى عادل فرمان أ.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة الفرات االوسط التقنية / المعهد التقني كوفة / شذى عطا عبيد م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 ابن الهيثم/قسم الفيزياء -كلية التربية للعلوم الصرفة  \جامعة بغداد / شذى هاشم مهدي أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة بغداد/ كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم  / شرى كاظم حسون أ.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 المستنصرية .التربية / شفاء خضير عباس أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة السليمانية/كلية التربية البدنية والعلوم الرياضية / شنيار برهان نعمت م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعة التقنية الوسطى / شهد صالح سليمان السيدة

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعه بغداد / شهد طارق حمد السيدة

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 الجامعه المستنصريه كلية التربيه االساسيه / شهلة ذاكر توفيق أ.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة الكوفة. كلية الفقه / شيرين غازي عبد األمير جواد م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة السليمانيه /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / شيالن حسين محمد أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة بغداد /كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم  / شيماء أكرم عباس م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 مديرية تربية كركوك / شيماء حسن علي م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة الموصل كلية التربية األساسية / شيماء رافع سلطان م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 جامعة المثنى /كلية العلوم / شيماء عادل محمد م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة كويا  / شيماء فاضل جاسم م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 جامعة واسط / شيماء متعب موسى السيدة

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة المثنى كليه العلوم / صادق صاحب مجيد م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 جامعة كربالء / صادق عبيس منكور الشافعي أ.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

ح خدمة للبحث العلمي في عراقنا العزيز.   مع وافر تمنياتنا لكم بالنجا 



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعة التقنية الوسطى المعهد التقني كوت / صالح سليمان كشاش م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة ذي قار كلية الطب / صبا صبيح حسين م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة الفرات االوسط المعهد التقني بابل  / صبا فاضل علي أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

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

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 كلية التربية األساسية الجامعة المستنصرية / صبيحة حسن طعيس أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 بابل كلية االساسية / صبيحة حمزة دحام السيدة

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعة المستنصرية /كلية العلوم / صفاء فرهود مدلول م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعة العراقية _كلية التربية _  / صهيب محمد ناصر أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة بغداد كلية التربية قسم علوم القرآن / ضحى كريم شنيشل م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعة العراقية كلية التربيه / ضرار خليل حسن أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 مديرية تربية ديالى / ضفاف احمد حميد م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 وزارة التربية /مديرية تربية االنبار  / ضمياء زهدي فتاح السيدة

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة السليمانية /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / طارق أحمد ميرزا أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 كلية االمام االعظم الجامعة / طارق خلف فهد م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 دائرة البحوث والدراسات / طارق عوده مري م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 الجامعة االسالمية / ظافر ثامر احمد م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 كلية العلوم اإلسالمية -جامعة بغداد  / ظاهر فياض جاسم أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 جامعة المثنى/ كلية العلوم / ظل عقيل كاظم الموسوي م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة بغداد / عادل كامل شبيب أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة المثنى/ كلية التربية للعلوم اإلنسانية / عامر صالّل راهي أ.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعه بغداد / عامر محمد كريدي م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 كلية الطب البيطري / جامعة بغداد  / عامر مرحم عبد أ.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة تكريت / كلية االدارة واالقتصاد / عائشة عبد الخالق اسماعيل م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعه البصره/ كليه التربيه البدنيه وعلوم الرياضه / عباس زكي عبد الحسين م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 كلية العلوم السياسية بجامعة النهرين / عباس سعدون رفعت أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعة العراقية / عباس عبدهللا عباس أ.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعة العراقية / عباس فائق ابراهيم أ.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 جامعة كربالء / عبد االمير نجم عبد القاضي م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 كلية االمام االعظم الجامعة قسم أصول الدين  / عبد الباسط أحمد حسن الطه أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعة العراقية / كلية التربية  / عبد الجبار ستار لفته البياتي أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة الكوفة / كلية التربية للبنات / عبد الحسين عبد االمير كريم م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 جامعة بغداد كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم  / عبد الحميد رحيم مهدي الصراف أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعة العراقية كلية التربية / عبد الرحمن ابراهيم حمد الغنطوسي أ.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي 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  / عبد الهادي محمود أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 كلية العلوم اإلسالمية -الجامعة العراقية  / عبد سامي عبد أ.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 الجامعة التقنية الشمالية /المعهد التقني الموصل  / عبدالحكيم جميل احمد السيد

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 قسم هندسة الحاسوب / الجامعة التكنولوجية  / عبدالحكيم قصي البياتي م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 جامعه االنبار كليه العلوم / عبدالرحمن عامر جاسم السيد

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

ح خدمة للبحث العلمي في عراقنا العزيز.   مع وافر تمنياتنا لكم بالنجا 



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعة العراقية كلية التربية / عبدالقادر عزيز احمد أ.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة األنبار/كلية الهندسة / عبدهللا سامي عساف الدليمي م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة كركوك / عبدهللا فؤاد ابراهيم م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 دائرة صحة االنبار / عبيدة وليد عبد الكريم السيد

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 وزارة التربية / المديرية العامة لتربية ديالى / عبير رشيد حميد م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 - /  عبير سفيان فاضل العاني السيدة

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة كربالء كلية التربية للعلوم االنسانية / عبير عبدالرسول محمد التميمي أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة التكنلوجية هندسة السيطرة و النظم / عبير فاضل شمال م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 تربيه ذي قار / عتاب مندلل عطيه السيدة

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم / عدنان محسن علي المعموري أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 ابن الهيثم  -جامعة بغداد /كلية التربية للعلوم الصرفة  / عدي طارق صبحي م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 كلية الطب البيطري / جامعة بغداد  / عروبة محمد سعيد إبراهيم أ.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة تكريت /كلية العلوم / عفراء صابر شهاب أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 جامعة االنبار كلية التربية للعلوم الصرفة / على فوزي علي السيد

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 مكتب وزير الداخلية  / علي البراق محمد رحيم السيد

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم االنسانية / علي براء سبع السيد

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة كربالء كلية التربية للعلوم اإلنسانية / علي تركي شاكر الفتالوي أ.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 الجامعة المستنصرية / كلية العلوم / قسم الفيزياء / علي جاسم محمد علي عبدهللا أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة تكريت / كلية الحقوق / علي سلمان صالح مهدي م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعه ساراتوف الحكوميه / كليه التربيه البدنيه وعلوم الرياضه / علي صباح نوري السيد

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد / علي طارق جميل السيد

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة گرميان / كلية التربية االساسية / علي طه غفور م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 كلية طب االسنان /جامعة الكوفة / علي عبد الرزاق محمد نوري الدالل أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة الموصل /كلية االدارة و االقتصاد / علي عبد الستار عبد الجبار أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 المعهد التقني الكوفة / علي عبد الصاحب حميد السيد

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 كلية المأمون الجامعة / علي عبد سامي السيد

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة الفرات األوسط المعهد التقني بابل  / علي محمد العاملي م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعية التقنيه الوسطى/ الكليه التقنيه الهندسية الكهربائية  / علي مهيدي حمادي أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعة التقنية الجنوبية  / علي هادي عبدالواحد أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 تربية نينوى  / علياء حسين عبد القادر السيدة

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 المستنصرية/العلوم / عماد بكر عبدالكريم أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 جامعة ميسان _ كلية القانون / عمار دعير فالح م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 قسم الهندسة المدنية  - الجامعة التكنولوجية  / عمار عباس محمد شبر م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 قسم الفيزياء -كلية التربية للعلوم الصرفة  -جامعة االنبار  / عمر عبد العزيز احمد م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 كلية القلم الجامعة / عمر فاضل عمر م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 وزارة التربية / عمر محمد احمد م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعة التقنية الوسطى / عمر موفق محمد علي م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 كلية بغداد للعلوم اإلقتصادية الجامعة / غدير صفاء مجيد م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

ح خدمة للبحث العلمي في عراقنا العزيز.   مع وافر تمنياتنا لكم بالنجا 



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

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

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة كربالء كليه العلوم الطبية التطبيقية / غصون غانم كعيم أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 العلوم االسالمية / غفران رزاق منصور السيدة

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة النهرين/ كلية العلوم السياسية / غفران علي مطلك السيدة

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 مديرية تربية ميسان / غيث حسن عبد علي م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعة التكنولوجية / غيداء كائن صالح أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة الموصل/ كلية التربية للعلوم االنسانية / فادي بطرس كرومي م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 المعهد التقني كركوك / الجامعة التقنية الشمالية / فاروق عباس نورالدين م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 المستنصرية / التربية  / فاضل حنون عبود م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 جامعة بغداد/ كلية التربية ابن رشد / فاضل محمد رضا الشرع أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة كربالء/ كلية التمريض / فاطمة مكي محمود أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 جامعه الكوفة/كليه التخطيط العمراني / فاطمه محمد كاظم م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة الكرخ /كلية علوم الطاقة والبيئة  / فائز سالم عبد م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 جامعة بغداد /كلية اللغات / فائزة عبد األمير نايف الهديب  أ.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعه القادسيه / فراس عدنان عباس أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 كلية االمام االعظم الجامعة / فراس محمد عبد أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعة العراقية كلية التربية / فرح عبد حسين م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 جامعة دجلة / فرح علي جسام م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة واسط / فرح كاظم محسن جبر م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة النهرين / فلاير مشرف عيدان أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة الكوفة/ كلية الصيدلة / فالح شريف عبد سهيل أ.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة الحمدانية / كلية التربية / قسم اللغة العربية / فؤاد سالم رشيد م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 مديرية تربية كركوك / فيان تحسين عبدالرحمن السيدة

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة الفلوجة مركز التقنيات االحيائيه والبيئية  / قادر عبدهللا شناك العيساوي م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 كلية اإلمام الكاظم ع للعلوم اإلسالمية الجامعة / قاسم ارزوقي قاسم الزبيدي م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة الموصل/ كلية التربية للعلوم اإلنسانية / قاسم عمر عالوي م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة األنبار /كلية التربية للعلوم الصرفة / قائد نعمان عبد الملك السيد

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 اليوجد  / قبس خالد ناجي السيدة

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة الكوفه / كلية الصيدلة / قبس نعمه هادي الحجار م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة دهوك / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / قحطان عدنان احمد م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 البصرة/العلوم / قحطان عدنان عبد الجليل السيد

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 مديرية تربية ذي قار / قصي عبد الرحيم كاصد العبادي م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعة المستنصرية /كلية التربية االساسية / قصي عبد العباس حسن أ.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 جامعة السليمانية .كلية التجارة  / كونا عمر عبد الرحمن م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة بغداد/ كلية علوم الهندسة الزراعية / گلبوي عبد المجيد ناصر م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 جامعة السليمانية  / السك ارسالن بايز م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

لنجاح خدمة للبحث العلمي في عراقنا العزيز.   مع وافر تمنياتنا لكم با 



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة الفرات االوسط التقنية/المعهد التقني كوفة / لقاء كريم عبادي السيدة

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 الجامعة العراقية / كلية التربية للبنات / لمياء عبد هللا عبد الحسين م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

ح خدمة للبحث العلمي في عراقنا العزيز.   مع وافر تمنياتنا لكم بالنجا 



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 المستنصرية / كلية العلوم  / لؤي حامد سليمان م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة تكريت / ليث محمد عباس م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة االنبار / كلية العلوم اإلسالمية / ليث مصطفى نجم السيد

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة ذي قار كلية العلوم / ماجد ريسان جالب أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة واسط / كلية االداب / مازن جاسم محمد أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

جامعة الفلوجة /مركز التقنيات االحيائية والبيئة /قسم التقنيات  / مجيد هادي صالح الحمداني أ.م.د.

 االحيائية البيئة /قسم التقنيات االحيائية

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جا تقنيه جنوبيه  / محسن جبار كبيان م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 وزارة التربية.الكلية التربوية المفتوحة  / محسن علي شريب أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة بغداد / كلية العلوم / محفوظة عباس عمران أ.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعة األسمرية اإلسالمية / كلية العلوم / محمد احمد حموده أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعة االسالمية / محمد ثامر احمد السيد

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي 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 / محمد جاسم محمد أ.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 مديرية تربية ديالى / محمد جاسم نصرهللا م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 دائرة المؤسسات الدينية  / محمد جمعة حمادي الحلبوسي م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعه المستنصريه كلية التربيه  / محمد جواد كاظم أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 جامعة الفرات األوسط الكلية التقنية المسيب / محمد حسين علي شبع م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة الفرات االوسط التقنيه / محمد حميد جعفر السيد

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 جامعة الموصل / كلية التربية االساسية / محمد زهير حسن السيد

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة تكريت / محمد سعد حمود السيد

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 كلية االمام االعظم / محمد سعدي شفيق علي العبيدي أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة االنبار _ كلية التربية للبنات / محمد سلمان حسين النعيمي أ.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 كلية العلوم االسالمية جامعة بغداد  / محمد سلمان نامس السالمي م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة االنبار /كلية التربية للعلوم الصرفة / محمد عبد العزيز اسماعيل م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 المستنصرية/العلوم / محمد عبد الهادي سرحان م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 كلية العمارة الجامعة / محمد عبدهللا كريش السيد

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 كلية المامون / محمد عبدالهادي زعالن م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة تكريت /رئاسة الجامعة قسم الشؤون االداريه والمالية / محمد علوان نوري هزاع م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعة التقنية الشمالية/ الكلية التقنية كركوك / محمد غازي حبيب م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة القادسية/كلية العلوم / محمد كاظم القصير م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعة العراقية كلية التربية / محمد كاظم جاسم أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 دائرة المؤسسات الدينيه  / محمد كاظم محمد خلف م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 كلية العلوم اإلسالمية-جامعة بغداد  / محمد محمود احمد السيد

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 كلية العمارة الجامعة / محمد مرتضى عبيد السيد

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 جامعة كرميان / محمد مصطفى رشيد م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعه تكريت كليه الهندسة / محمد نجاة موسى السيد

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 جامعة كرميان كلية التربية البدنية والعلوم الرياضة / محمد ياسين الزهاوي م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة بغداد كلية العلوم اإلسالمية / محمود بندر علي أ.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 جامعة ديالى /كلية التربية األساسية / محمود رشيد كاظم السيد

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

ح خدمة للبحث العلمي في عراقنا العزيز.   مع وافر تمنياتنا لكم بالنجا 



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 ديوان الرقابة المالية اإلتحادي / مخلد محمد مظهور الجوعاني السيد

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 كليه االمام االعظم الجامعه / مراد محمد مظهور السيد

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة ذي قار/ كلية االعالم / مروان خشالن يسر م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعه الفلوجة/كليه االداره واالقتصاد / مروان محمد مظهور السيد

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 مديرية تربية ميسان / مروة عقيل جاسب م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

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

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 كلية طب االسنان\جامعة بغداد / مريم حميد علوان م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 وزارة التربيه المديريه العامه لتربية بغداد الرصافه االولى / مريم محمد هالل م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 كلية اإلمام الكاظم عليه السالم فرع واسط / مريم هاشم حمد البدري م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 وزارة التربية تربية صالح الدين  / مزاحم نايف ابراهيم م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 مديرية تربية ذي قار / مسار غازي شناوة م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 الجامعة المستنصرية/ كلية التربية / مشتاق عبد المحسن جبار أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعة المستنصرية/كلية التربية االساسية / مصطفى حسبن مزعل م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 قسم تربية سامراء -مديرية تربية صالح الدين / مصطفى خالد جهاد السيد

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة كربالء/مركز التعليم المستمر / مصطفى طه ياسين السيد

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي 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 محمد صالح عطيه م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 تريية الديوانية اعدادية ابن حيان المسائية / مصطفى وداي متعب م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 Imam jafaar alsadiq university / منار غياث عبد المطلب .م

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة كربالء كلية العلوم الطبية التطبيقية / منال داخل صخيل م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة االنبار /كلية التربيه للعلوم الصرفه / منتصر اسماعيل عدوان م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

خريج كلية الهندسة جامعة تكريت /قسم الهندسة الكيماوية  / منتصر ياس علي السبعاوي السيد

 مهندس في شركة نفط الشمال/

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 كلية الطف الجامعة / منتظر أكثم ناظم السيد

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة بغداد كلية العلوم  / منى اسماعيل خلف أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة الموصل كلية الطب / منى زهير عبدالكريم م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة كرميان كليه التربيه البدنية وعلوم الرياضة / منى زيدان بكي م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة كرميان كلية التربيةالبدنيه و علوم الرياضيه / منى زيدان بكي م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة بغداد كلية الفنون الجميلة / منى كاظم عبد أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال / منى كامل حمد م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 وزارة التربية / المديرية العامة لتربية بابل  / منير عباس عبيد م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعة التقنية الوسطى كلية الفنون التطبيقية / منير فخري صالح أ.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 االسراء الجامعة / مها احمد كمال م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 جامعة بغداد/كلية التربيه للبنات / مها جاسم محمد م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 مدير قسم الشوون العلمية في رئاسة الجامعة\الجامعة التقنية الوسطى  / مها عبد االمير كاظم أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 جامعة الموصل كلية علوم الحاسوب والرياضيات / مها عبداالله محمد حسن البدراني م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة القادسية كلية العلوم / مها علي عبد االمير أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 جامعة بغداد/الهندسة / مها محي علوان م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

لنجاح خدمة للبحث العلمي في عراقنا العزيز.   مع وافر تمنياتنا لكم با 



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة / مهند خالد جاسب السيد

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 وزارة التربية / مهند كاظم رشيد سعد م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

ح خدمة للبحث العلمي في عراقنا العزيز.   مع وافر تمنياتنا لكم بالنجا 



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعه كربالء/العلوم الطبيه التطبيقيه  / مواهب بشير جاسم م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة الموصل / كلية االدارة واالقتصاد  / ميادة صالح الدين تاج الدين السيدة

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة البيان/ كلية تقنيات التحليالت المرضية / ميثم جبوري عبد الحسين شعالن م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة القادسية /كلية العلوم / ميثم كاظم فاضل السيد

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة بغداد/ كلية التربية ابن رشد / ميس سعد رحيمه م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة دهوك / ميسر خليل ابراهيم م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة البصرة / كلقة الفنون الجميلة / ميعاد مهدي لفته م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعة التكنولوجية / قسم هندسة السيطرة والنظم / مينا قيس كاظم م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة العين/ كلية هندسة النفط / ناجح يوسف العلي م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة الموصل /كلية العلوم االسالمية / نادية حسين مرعي م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

جامعة بغداد كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم قسم علوم   / نادية حسين يونس العفون أ.د.

 الحياة 

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 الجامعة التقنية الوسطى /كلية الفنون التطبيقية / نادية خليل اسماعيل أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة بغداد/ كلية العلوم اإلسالمية / نادية سعدون جاسم م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 الجامعة التقنية الوسطى / معهد اعداد المدربين التقنيين  / نادية مجيد حسين أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة الزهراء عليها السالم للبنات /كربالء / نادية نايف حسين م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 جامعة بغداد/ كلية اللغات / نازك قاسم محمد م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 السليمانية  / ناظم جبار جالل أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 جامعة بغداد كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم  / ناهدة غازي علوان م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة كربالء كلية العلوم الطبية التطبيقية / نبأ أزهر عبد المطلب السيدة

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة بغداد / كلية التربية )ابن رشد( / نبأ باسم رشيد م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة بابل/كلية الهندسة / نبأ عبد الحسين كاظم السيدة

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الكوفة/ الصيدلة / نبراس حسين عبد السادة م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعه بغداد / كلية لعلوم للبنات  / نجاة باقر مشكور أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة الكوفة كلية طب األسنان / نجالء عبد االمير علي الدهان أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعة التقنية الوسطى /الكلية التقنية الهندسية /بغداد  / نجالء كاظم عبد الواحد السيدة

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 المستنصرية / كلية العلوم / نجم عبدالزهرة مخرب أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 بابل / ندى خزعل كاظم هندي أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 ال يوجد / نرجس عبد الكاظم عبد المحسن م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الصادق االداب / نرمين عباس لطفي م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعه بغداد كليه ادارة واقتصاد  / نسرين جاسم محمد أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 كلية الطب جامعة هولير الطبيه   / نشوان كرخي عبد الكريم أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 جامعة الفراهيدي / التقنية الطبية / نصر سعدون عبد م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة الموصل/ كلية التمريض / نصر موفق يونس أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 الجتمعة التقنبة الوسطى / نضال خليل عجيل السيدة

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعة المستنصرية /كلية التربية األساسية / نضال عبد الجبار حسوني الخفاجي أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 جامعة الكوفة / كلية التربية للبنات / نضال عبد الحسين البديري أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة الكوفة /كلية الهندسة / نغم مهدي صادق م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 كليه التراث الجامعه / نمارق لطيف فنجان م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

ح خدمة للبحث العلمي في عراقنا العزيز.   مع وافر تمنياتنا لكم بالنجا 



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة ذي قار / نوار خالد ترف السعيدي م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة كربالء / كلية العلوم الطبية التطبيقية  / نور الهدى عبد المنعم خضير م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

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

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 مديرية تربية ديالى / نور حسين علي م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة واسط /كلية التربية  / نور حميد مجيد م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة الكوفة / كلية علوم الحاسوب والرياضيات / نور رياض كريم م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 كلية االمام األعظم الجامعة / نور سعد محسن أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة بغداد  / نور علي خلف م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعه المستنصريه / كليه الصيدله / نورا زاوار يوسف م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة كربالء / كلية الطب البيطري / نورس مجيد حميد م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعة المستنصرية/كلية العلوم /فسم الفيزياء / نوره شمعون اوراها أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 جامعه صالح الدين اربيل كليه التربيه البدنيه وعلوم الرياضه / نيكار خالد نجم الدين م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة تكريت / كلية التربية للعلوم اإلنسانية / هادي حسن محيميد م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 جامعة الفرات االوسط المعهد التقني السماوة / هاني كاني جابر السيد

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة بابل /كلية العلوم للبنات  / هدى جاسم محمد التميمي أ.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 جامعة كربالء /كليه العلوم الطبية التطبيقية / هدى حمزه كاظم م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة بغداد/ كلية العلوم للبنات / هدى سهيل عبد أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 الجامعة المستنصرية / كلية التربية االساسية/ قسم اللغة العربية / هدى عبد الحميد سليم م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 مديرية تربية كربالء / هدى ماجد رشيد م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعة المستنصرية / كلية العلوم  / هديل طارق حمد م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 ةياضيو العلوم الر ةيالبدن ةيالترب ةيکل/ةيمانيالجامعة السل / هالله برهان محمود .م.م

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة الفرات األوسط التقنية /معهد تقني كوفة / همام حسين أحمد م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 المستنصرية تربية / هناء حسن كريم أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة االنبار ،كلية التربية للبنات  / هناء عبد اللطيف ياسين أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الدور / هند طارق حمد م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعه جابر بن حيان /الطب / هند هادي مجيد م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 حلبجة/ كلية التربية البدنية و علوم الرياضية جامعة / ميمحمد رح رههون م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 وم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العل 

 كلية العلوم -الجامعة المستنصرية  / هيثم رزوقي حسن أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 جامعة سليمانية/ كلية تجارة / هيشو غفور أورحمان م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة البصرة/كلية العلوم / هيفاء عاصي كاوي م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 جامعة البصرة / وجدان جعفر غالب م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة الكوفة . كلية التمريض / وجدان ضيدان شنين أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الموصل  / وجدان محمد صالح الحمداني م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعه الكوفه/كليه التربيه البنات / وداد هاشم يحيى م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 جامعة العين /كلية هندسة النفط / ورود محمد جبار م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 كلية التربية-الجامعة العراقية  / وسام حمد شهاب م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 المستنصرية التربية االساسية قسم اللغة العربية / وسن حسين ليلو م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 كلية العلوم/جامعة بغداد  / وسن عبداالمير علوان االزري أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة القادسية كلية العلوم / وسن عبدهللا عبداللطيف م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة تكريت /كلية التربية طوز / وعد دليان انور أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة بغداد -كلية الفنون الجميلة / وفاء جاسم محمد م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة بغداد كلية االداب قسم التاريخ / وفاء عدنان حميد أ.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 الجامعة المستنصرية/كلية العلوم / وليد جبار مهنا م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

معهد  -المديرية العامة للمعاهد / اقليم كوردستان العراق  / وليد كمال محمود البرزنجي  أ.م.د.

 التربية الرياضية

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 مستنصرية/علوم / وهب باسم مهدي م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة الكوفة / وئام لطيف فنجان م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 الجامعة االسالمية / ياسر ثامر احمد السيد

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة البصرة/كلية العلوم / ياسمين ابراهيم خلف م.م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 كلية التمريض/جامعة بغداد / ياسمين حسن علي م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 جامعة بغداد/ كلية علوم الهندسة الزراعية /  يسرى اسماعيل حسين الطائي م.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي 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 / يعرب قحطان محمود السيد

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  

 كلية السالم الجامعة / يوسف نوري حمه باقي أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم ا 

 جامعة السليمانية  / عمر فتاح اڤئا أ.م.د.

 في ورشة العمل االلكترونية الموسومة  

 (( البرامج الفيديوية وكيفية رفعها على اليوتيوب  ))  

   Free conference callمن خالل تطبيق    2020/ 5/ 13والتي اقيمت بتاريخ  

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


