
 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عويد قدوري يونس.د
 الموسومة  الورشةفي  بصفة محاضر

 (( الية احتساب النسب يف املاسرت شيت))

  29/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امحد عدنان حازم.د
 الموسومة  الورشةفي بصفة محاضر 

 (( الية احتساب النسب يف املاسرت شيت))

  29/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جرب رحيم اركان.د
 الموسومة  الورشةفي 

 (( الية احتساب النسب يف املاسرت شيت))

  29/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 موسى خلف وفاء.م
 الموسومة  الورشةفي 

 (( الية احتساب النسب يف املاسرت شيت))

  29/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد رجب حممود.د
 الموسومة  الورشةفي 

 (( الية احتساب النسب يف املاسرت شيت))

  29/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 املنعم عبد حممد الدين حسام.د
 الموسومة  الورشةفي 

 (( الية احتساب النسب يف املاسرت شيت))

  29/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عثمان علي كفاح.م
 الموسومة  الورشةفي 

 (( الية احتساب النسب يف املاسرت شيت))

  29/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اهلل عبد ندى.د
 الموسومة  الورشةفي 

 (( الية احتساب النسب يف املاسرت شيت))

  29/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علوان حسني ياسني.د
 الموسومة  الورشةفي 

 (( الية احتساب النسب يف املاسرت شيت))

  29/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممود اهلادي عبد.د
 الموسومة  الورشةفي 

 (( الية احتساب النسب يف املاسرت شيت))

  29/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 نعمة حسني حنان.م
 الموسومة  الورشةفي 

 (( الية احتساب النسب يف املاسرت شيت))

  29/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 فياض ظاهر.د
 الموسومة  الورشةفي 

 (( الية احتساب النسب يف املاسرت شيت))

  29/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ناهي رزاق  هيفاء.د
 الموسومة  الورشةفي 

 (( الية احتساب النسب يف املاسرت شيت))

  29/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عباس فاضل هند.م
 الموسومة  الورشةفي 

 (( الية احتساب النسب يف املاسرت شيت))

  29/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممود عدنان نغريد.د
 الموسومة  الورشةفي 

 (( الية احتساب النسب يف املاسرت شيت))

  29/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 برهان اهلل عبد صفاء.د
 الموسومة  الورشةفي 

 (( الية احتساب النسب يف املاسرت شيت))

  29/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ساجت رياض.د
 الموسومة  الورشةفي 

 (( الية احتساب النسب يف املاسرت شيت))

  29/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امحد اجلبار عبد اياد.م
 الموسومة  الورشةفي 

 (( الية احتساب النسب يف املاسرت شيت))

  29/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الرزاق عبد الدين عماد.د
 الموسومة  الورشةفي 

 (( الية احتساب النسب يف املاسرت شيت))

  29/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الواحد عبد محود شكرية.د
 الموسومة  الورشةفي 

 (( الية احتساب النسب يف املاسرت شيت))

  29/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 طهماز لينا.د
 الموسومة  الورشةفي 

 (( الية احتساب النسب يف املاسرت شيت))

  29/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ابراهيم ناصر حسناء.د
 الموسومة  الورشةفي 

 (( الية احتساب النسب يف املاسرت شيت))

  29/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسن فرج خالد.م
 الموسومة  الورشةفي 

 (( الية احتساب النسب يف املاسرت شيت))

  29/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جبل جدعان شاكر.م
 الموسومة  الورشةفي 

 (( الية احتساب النسب يف املاسرت شيت))

  29/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي احلليم عبد عمار.م.م
 الموسومة  الورشةفي 

 (( الية احتساب النسب يف املاسرت شيت))

  29/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي قصي مصطفى.م.م
 الموسومة  الورشةفي 

 (( الية احتساب النسب يف املاسرت شيت))

  29/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد علي جناة.م
 الموسومة  الورشةفي 

 (( الية احتساب النسب يف املاسرت شيت))

  29/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسني رسول ابتسام.م
 الموسومة  الورشةفي 

 (( الية احتساب النسب يف املاسرت شيت))

  29/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسني عادل لقاء.د
 الموسومة  الورشةفي 

 (( الية احتساب النسب يف املاسرت شيت))

  29/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ناجي حييى نغم.م.م
 الموسومة  الورشةفي 

 (( الية احتساب النسب يف املاسرت شيت))

  29/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جواد سعيد انوار.د
 الموسومة  الورشةفي 

 (( الية احتساب النسب يف املاسرت شيت))

  29/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جبار غني مروج.م
 الموسومة  الورشةفي 

 (( الية احتساب النسب يف املاسرت شيت))

  29/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جاسم عواد تهاني.د
 الموسومة  الورشةفي 

 (( الية احتساب النسب يف املاسرت شيت))

  29/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مشكور صاحب ملياء.م.م
 الموسومة  الورشةفي 

 (( الية احتساب النسب يف املاسرت شيت))

  29/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 خليفة فريح هادي عبد.د
 الموسومة  الورشةفي 

 (( الية احتساب النسب يف املاسرت شيت))

  29/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي اجلبار عبد امحد.د
 الموسومة  الورشةفي 

 (( الية احتساب النسب يف املاسرت شيت))

  29/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 متعب سعود امين.د
 الموسومة  الورشةفي 

 (( الية احتساب النسب يف املاسرت شيت))

  29/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 شهاب صباح امحد.د
 الموسومة  الورشةفي 

 (( الية احتساب النسب يف املاسرت شيت))

  29/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 نايف صاحل سعدون.د
 الموسومة  الورشةفي 

 (( الية احتساب النسب يف املاسرت شيت))

  29/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اهلل عبد حممود اوس.م
 الموسومة  الورشةفي 

 (( الية احتساب النسب يف املاسرت شيت))

  29/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 صادق حبيب بارق
 الموسومة  الورشةفي 

 (( الية احتساب النسب يف املاسرت شيت))

  29/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جميد جاسب علي
 الموسومة  الورشةفي 

 (( الية احتساب النسب يف املاسرت شيت))

  29/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 منصور رزاق غفران
 الموسومة  الورشةفي 

 (( الية احتساب النسب يف املاسرت شيت))

  29/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اجلبار عبد امساء.م
 الموسومة  الورشةفي 

 (( الية احتساب النسب يف املاسرت شيت))

  29/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبد عباس سلمان.د
 الموسومة  الورشةفي 

 (( الية احتساب النسب يف املاسرت شيت))

  29/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد جاسم اميان.د
 الموسومة  الورشةفي 

 (( الية احتساب النسب يف املاسرت شيت))

  29/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 صاحل باسم عمار.د
 الموسومة  الورشةفي 

 (( الية احتساب النسب يف املاسرت شيت))

  29/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 زايد قاسم امحد.م.م
 الموسومة  الورشةفي 

 (( الية احتساب النسب يف املاسرت شيت))

  29/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

 
نعمة دهش فرحانأ.م.د.  

االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      


