
 

 
 الغيطاني االء. د

 
 

 

  بشكرها وتقديرها الىلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تتقدم عمادة

 الغيطاني االء. د
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةال لقائهاا في  

شعبة ضمان الجودة  عبالتعاون م شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ وتقويم االداء
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 النجار مصطفى. د

 
 

 

  بشكرها وتقديرها الىلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تتقدم عمادة

 ارــالنج مصطفى. د
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةال القائه في  

شعبة ضمان الجودة  عبالتعاون م شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ وتقويم االداء
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 الشمري ابراهيم ثائر د.أ

 
 

 

  بشكرها وتقديرها الىلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تتقدم عمادة

 الشمري ابراهيم ثائر د.أ   
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةال ادارة في  

شعبة ضمان الجودة  عبالتعاون م شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ وتقويم االداء
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 برهان هللا عبد صفاء د.م.أ

 
 

 

  بشكرها وتقديرها الىلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تتقدم عمادة

 برهان اهلل عبد صفاء د.م.أ
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةال ادارة في  

شعبة ضمان الجودة  عبالتعاون م شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ وتقويم االداء
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 عبد محمد سالي المهندسة

 
 

 

  بشكرها وتقديرها الىلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تتقدم عمادة

 عبد حممد سايل املهندسة
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةال تنظيم في  

شعبة ضمان الجودة  عبالتعاون م شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ وتقويم االداء
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 صادق حبيب بارق

 
 

 

  بشكرها وتقديرها الىلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تتقدم عمادة

 صادق حبيب بارقأ.  
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةال تنظيم في  

شعبة ضمان الجودة  عبالتعاون م شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ وتقويم االداء
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 فرحان دهش نعمة د.أ

 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 فرحان دهش نعمة د.أ
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

شعبة ضمان الجودة  عبالتعاون م شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ وتقويم االداء
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 جبر رحيم اركان د.م.أ

 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جرب رحيم اركان د.م.أ
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

شعبة ضمان الجودة  عبالتعاون م شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ وتقويم االداء
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 ابراهيم عبدالسالم شيماء

 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ابراهيم عبدالسالم شيماء
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

شعبة ضمان الجودة  عبالتعاون م شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ وتقويم االداء
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 عويد قدوري يونس. د.أ

 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عويد قدوري يونس. د.أ
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

شعبة ضمان الجودة  عبالتعاون م شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ وتقويم االداء
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 الضايف عبد الرسول عبد لطيفة د أ

 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الضايف عبد الرسول عبد لطيفة د أ
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

شعبة ضمان الجودة  عبالتعاون م شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ وتقويم االداء
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 القادر عبد فاروق مها.د.ا

 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 القادر عبد فاروق مها.د.ا
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

شعبة ضمان الجودة  عبالتعاون م شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ وتقويم االداء
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 النجار رجب أحمد مصطفى. د.م.أ

 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 النجار رجب أمحد مصطفى. د.م.أ
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

شعبة ضمان الجودة  عبالتعاون م شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ وتقويم االداء
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 خلف زيدان رشا. م.م

 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 خلف زيدان رشا. م.م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

شعبة ضمان الجودة  عبالتعاون م شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ وتقويم االداء
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
Ban sahib abdul Nabi 

 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

Ban sahib abdul Nabi 
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

شعبة ضمان الجودة  عبالتعاون م شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ وتقويم االداء
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 صالح عمر خديجة المهندسة

 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 صاحل عمر خدجية املهندسة
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

شعبة ضمان الجودة  عبالتعاون م شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ وتقويم االداء
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 موسى خلف وفاء. م

 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 موسى خلف وفاء. م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

شعبة ضمان الجودة  عبالتعاون م شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ وتقويم االداء
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 الحمداني عبدالستار حسان براء

 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 احلمداني عبدالستار حسان براء
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

شعبة ضمان الجودة  عبالتعاون م شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ وتقويم االداء
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 احمد حازم فائز.   م. م

 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امحد حازم فائز.   م. م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

شعبة ضمان الجودة  عبالتعاون م شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ وتقويم االداء
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 البندر وهيب عجيل علي.م.م

 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 البندر وهيب عجيل علي.م.م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

شعبة ضمان الجودة  عبالتعاون م شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ وتقويم االداء
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 عبدالواحد حمود شكرية. د. م

 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبدالواحد محود شكرية. د. م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

شعبة ضمان الجودة  عبالتعاون م شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ وتقويم االداء
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 بردي وحيد أحمد د.م.ا

 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 بردي وحيد أمحد د.م.ا
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

شعبة ضمان الجودة  عبالتعاون م شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ وتقويم االداء
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 جاسم غازي فيصل م. أ

 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جاسم غازي فيصل م. أ
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

شعبة ضمان الجودة  عبالتعاون م شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ وتقويم االداء
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 شيخي رضوان الباحث

 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 شيخي رضوان الباحث
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

شعبة ضمان الجودة  عبالتعاون م شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ وتقويم االداء
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 حازم فائز بسمة

 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حازم فائز بسمة
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

شعبة ضمان الجودة  عبالتعاون م شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ وتقويم االداء
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 سرور جبار منال الدكتورة البروفسور

 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سرور جبار منال الدكتورة الربوفسور
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

شعبة ضمان الجودة  عبالتعاون م شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ وتقويم االداء
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 زيدان حسن سليمة

 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 زيدان حسن سليمة
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

شعبة ضمان الجودة  عبالتعاون م شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ وتقويم االداء
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
Ahmed Faiz Alobidy 

 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

Ahmed Faiz Alobidy 
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

شعبة ضمان الجودة  عبالتعاون م شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ وتقويم االداء
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 النعيمي محمد رجب محمود.د.م.ا

 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 النعيمي حممد رجب حممود.د.م.ا
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

شعبة ضمان الجودة  عبالتعاون م شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ وتقويم االداء
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 حازم فائز علي

 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حازم فائز علي
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

شعبة ضمان الجودة  عبالتعاون م شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ وتقويم االداء
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 اهليل سمور علياء التقنيه

 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اهليل مسور علياء التقنيه
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

شعبة ضمان الجودة  عبالتعاون م شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ وتقويم االداء
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 سلطان حاجم آمنه المهندسة

 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سلطان حاجم آمنه املهندسة
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

شعبة ضمان الجودة  عبالتعاون م شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ وتقويم االداء
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 سلطان حاجم زهراء االستاذة

 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سلطان حاجم زهراء االستاذة
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

شعبة ضمان الجودة  عبالتعاون م شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ وتقويم االداء
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 جبار غني مروج. د. م

 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جبار غني مروج. د. م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

شعبة ضمان الجودة  عبالتعاون م شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ وتقويم االداء
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 يقين عبدالباري بتول المهندسة

 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 يقني عبدالباري بتول املهندسة
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

شعبة ضمان الجودة  عبالتعاون م شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ وتقويم االداء
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 عبدالعزيز قتيبة عائشة المهندسة

 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبدالعزيز قتيبة عائشة املهندسة
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

شعبة ضمان الجودة  عبالتعاون م شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ وتقويم االداء
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 آلحميد خليف احمد سجى

 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 آحلميد خليف امحد سجى
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

شعبة ضمان الجودة  عبالتعاون م شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ وتقويم االداء
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 ثويني جفات حميد د م

 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ثويني جفات محيد د م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

شعبة ضمان الجودة  عبالتعاون م شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ وتقويم االداء
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 جاسم طارق زياد

 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جاسم طارق زياد
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

شعبة ضمان الجودة  عبالتعاون م شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ وتقويم االداء
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 هوين طاهر سرى. د. م

 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 هوين طاهر سرى. د. م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

شعبة ضمان الجودة  عبالتعاون م شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ وتقويم االداء
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 علي حسين لمياء/ د. م

 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي حسني ملياء/ د. م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

شعبة ضمان الجودة  عبالتعاون م شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ وتقويم االداء
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 يونس قتيبة هاجر

 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 يونس قتيبة هاجر
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

شعبة ضمان الجودة  عبالتعاون م شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ وتقويم االداء
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 


