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 الھیئة اإلستشاریة
ن زو�ن  أ  عم�د كل�ة ال�وت الجامعة -. د. ع�ي عبد الحسني

ي 
ن غانم ص�ن ي مكتب الوز�ر  –أ. د. عبد الحسني

 / خب�ي �ن

ي وزارة التعل�م العا�ي 
 ورئ�س المجلس اإلستشاري �ن

ي حم�د جودة  أ.د. 
 العراق –أقتصاد  –لط�ن

 العراق –قانون  –أ.د. جمال الح�دري 

 العراق –علم النفس  –أ.د. خض�ي مهدي عمران 

ر   -أ.د. محمد صالح مهدي  ن  العراق –هندسة الل�ي

 العراق –علوم القرآن  –أ.د. فاخر ج�� مطر 

ر –أ.د. محمد عبد الوهاب منشد  ن  العراق -هندسة الل�ي

 العراق –علوم القرآن  –سلمان البهاد�ي الشيخ د. 

ر  –أ.د. عدو�ة جمعة ح�در  ن �اء الل�ي ن  العراق –ف�ي

 لجامعةاكل�ة ال�وت -تحل�الت مرض�ة-أ.د. نا� محمد فهد
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 ھیئة التحریر

جامعة بوزمان بي�� رئ�س  –أ.د. �و�ي صبولج  
 هنغار�ا-بودا�ست –ال�اثول�ك�ة 

 روس�ا –سكال�ارنكو س�من أل�ساندروف�ت د.  أ. 
 روس�ا –أح�اء  –شارف فاد�م إ�فاتوفيتش   .  د  أ. 

 المتحدة    الممل�ة –درم جامعة  –أ.د. ع�ي حسن رشك 
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 ليب�ا –جامعة بنغازي  –أ.د. مر�ي محمد العج��ي 
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 م�
الجامعة اللبنان�ة الحكوم�ة –أ.د. محمود أحمد �ور 

 لبنان –
رئ�س الجمع�ة ال��م�ائ�ة  –أ.د. تغ��د هاشم النور 

 فصل   العراق  –األم��ك�ة 
 أ.م. د. موفق كاظم عبد الرضا ال��دي 

 أ.م. د. ناد�ة هاشم النور 
 د. هادي كاظم عطار 

 سالم منعم الشمري أ.م. د. 
 د. شالل عبد خم�س ال����ي  

 د. رح�م عبد ع�ي فرحان
 غ�اض يد. رح�م جود 
 م��م عط�ة خزعلد.  
 د. بدر�ة نا� عبد سع�د 
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