
 

 
 
 
 

 

  بشكرها وتقديرها الىلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تتقدم عمادة

 سكر راتب دكتورال

 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةال القائه في  

ضمان الجودة  شعبةبالتعاون مع  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     



 

 
 
 
 

 

  بشكرها وتقديرها الىلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تتقدم عمادة

 حلو علي دكتورال

 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةال القائه في  

ضمان الجودة  شعبةبالتعاون مع  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     



 

 
 
 
 

 

  بشكرها وتقديرها الىلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تتقدم عمادة

 الشمري ابراهيم ثائر د.أ

 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةال ادارة في  

ضمان الجودة  شعبةبالتعاون مع  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     



 

 
 
 
 

 

  بشكرها وتقديرها الىلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تتقدم عمادة

 برهان اهلل عبد صفاء د.م.أ

 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةال ادارة في  

ضمان الجودة  شعبةبالتعاون مع  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     



 

 
 
 
 

 

  بشكرها وتقديرها الىلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك مادةتتقدم ع

 عبد حممد سايل املهندسة

 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةال تنظيم في  

ضمان الجودة  شعبةبالتعاون مع  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     



 

 
 
 
 

 

  بشكرها وتقديرها الىلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تتقدم عمادة

 صادق حبيب بارق. أ

 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةال تنظيم في  

ضمان الجودة  شعبةبالتعاون مع  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     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 فرحان دهش نعمة د.أ

 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

ضمان الجودة  شعبةبالتعاون مع  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     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جرب رحيم اركان د.م.أ

 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

ضمان الجودة  شعبةبالتعاون مع  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     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 البديري داود جميد علي. د.م.أ

 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

ضمان الجودة  شعبةبالتعاون مع  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     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 القيسي ابراهيم حممود بشرى.  د. م. أ

 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

ضمان الجودة  شعبةبالتعاون مع  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     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسني حممد سجى. د.ا

 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

ضمان الجودة  شعبةبالتعاون مع  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     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي عباس كرار

 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

ضمان الجودة  شعبةبالتعاون مع  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     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ابراهيم عبدالسالم شيماء

 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

ضمان الجودة  شعبةبالتعاون مع  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     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 صربي صائب سلسبيل

 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

ضمان الجودة  شعبةبالتعاون مع  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     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسني علي امحد

 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

ضمان الجودة  شعبةبالتعاون مع  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     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مكطوف عبد حسنب. د. م

 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

ضمان الجودة  شعبةبالتعاون مع  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     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 صادقي زهرا

 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

ضمان الجودة  شعبةبالتعاون مع  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     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جرب راضي حممد حسني  م.م

 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

ضمان الجودة  شعبةبالتعاون مع  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     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حييى قتيبة انسام. م.م

 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

ضمان الجودة  شعبةبالتعاون مع  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     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علوان حسني امساء.م

 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

ضمان الجودة  شعبةبالتعاون مع  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     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 شيخي رضوان الباحث

 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

ضمان الجودة  شعبةبالتعاون مع  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     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 .احلمداني عودة حممد رياض. م.م

 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

ضمان الجودة  شعبةبالتعاون مع  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     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 بردي وحيد دامح. د.م.ا

 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

ضمان الجودة  شعبةبالتعاون مع  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     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اخلاقاني سباهي عبد أمحد

 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

ضمان الجودة  شعبةبالتعاون مع  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     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 طارش مجيل علي د.م.ا

 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

ضمان الجودة  شعبةبالتعاون مع  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     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 النوري جاسم علي حسني.م.م

 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

ضمان الجودة  شعبةبالتعاون مع  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     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جبار غني مروج.د.م

 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

ضمان الجودة  شعبةبالتعاون مع  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     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امللحم لني

 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

ضمان الجودة  شعبةبالتعاون مع  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     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جبل جدعان شاكر.م

 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

ضمان الجودة  شعبةبالتعاون مع  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     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي فصيح ايناس.د.م

 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

ضمان الجودة  شعبةبالتعاون مع  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     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبد جبار ليلى

 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

ضمان الجودة  شعبةبالتعاون مع  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     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 خلف زيدان أمساء

 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

ضمان الجودة  شعبةبالتعاون مع  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     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مامة علي سنكر. د.م.أ

 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

ضمان الجودة  شعبةبالتعاون مع  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     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 محد فرحان بيداء. د

 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

ضمان الجودة  شعبةبالتعاون مع  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     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبدالواحد محود شكرية د.م

 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

ضمان الجودة  شعبةبالتعاون مع  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     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد جاسم حسن

 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

ضمان الجودة  شعبةبالتعاون مع  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     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حواس حلو علي.د.أ

 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

ضمان الجودة  شعبةبالتعاون مع  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     



 

 


