
تتقدم عمادة كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد بشكرها وتقديرها الى
سفيح علي عبد.د.أ

على القاءه المحاضرة الدولية االلكترونية الموسومة 
(( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



تتقدم عمادة كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد بشكرها وتقديرها الى
أ.د.ثائر إبراهيم خضري

على القاءه المحاضرة الدولية االلكترونية الموسومة 
(( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

منصوركاظم رزاق غفران
الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي بصفة مقرر 

(( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 فرحان دهش نعمة.د.م.أ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مساعد استاذ برهان اهلل عبد صفاء
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جرب رحيم اركان.د.م.ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 موسى كاظم منتهى
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبد حممد سايل
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 احلسني عبد سعيد حسام
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 العكايشي األمري عبد رائد آيات
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الكرخي عبداهلادي علي.د.م ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 قحطان الدين سراج حممد.د.م.ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امحد محزة سعدون
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 صاحل حسني طالل.د.م.ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اسيود عباس رشا مساعد مدرس
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبداالمري عبداهلادي وسن.م.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 كريم يوسف واقدة. د.م.أ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 البغدادي جميد عالوي امحد. د
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 لطيف داود شيماء م م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسني فاضل تغريد.د.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبد محاد حسني. د.م.أ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 العكايشي األمري عبد رائد آيات
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 كاظم أمحد شهد م.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جعفر النبي عبد رغد.  د.  م.  ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 محدٲ رضا شاكر. م.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 البيضاني نعيمة فهد.د.أ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبداهلل جنم شيماء.د.م.ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 القيسي حامت إبراهيم حممود بشرى املساعد االستاذ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اجمليد عبد االمري عبد عالية.د.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ابوبكر ادريس امحد حواء
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 فتحي خزعل جنالء.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جاسم كامل مصطفى. د. م. أ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممدحسني باسم د.م.أ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الديوجي داؤد حازم ممتاز. م.ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسني ابراهيم سارة.د
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسني حممد جعفر إخالص م.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حبش میابراه ادهیم
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 فليح عبدالواحد محود شكرية. د. م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبيد مصطفى خالد د.م.أ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبدالرزاق نعمان وداد
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جميد حممد حيدر.م.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 كاظم أمحد شهد م.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 صاحل حسني شيماء.د
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 خليل صاحل مهدي مهى
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مدرس - طاهر حممد طالب سروود. د
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 فاضل حفيظ بسيم. م
 الموسومة  لكترونيةاالمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امحد رؤى
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 صلبوخ الزهرة عبد حنان مساعد مدرس
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امساعيل جاسم حممد. د
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبداهلل جنم شيماء.د.م.ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الرزاق عبد نعوم ندى.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 العابد يوسف واصف الدكتور
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 املسعودي عبداهلل الواحد عبد سعد.  د.  م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 العتابي جرب مزهر رحيم. د.م.أ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 فخري رياض حممد. د.م.أ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 فتحي خزعل جنالء
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 البيضاني نعيمة فهد.د.أ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 املهداوي تلفان اسراء.م.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسن فليح امحد.م.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جعفر احلسني عبد حوراء
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 تركية بن يونس سهام األستاذة
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اخلالدي عبداحلافظ وضاءحسني
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 يوسف حسني مجعة. د. ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 املفرجي شاكر نهلة الباحثة
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اسيود عباس رؤى م. م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 التميمي ابراهيم ناصر حسناء.د.م.أ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد مسري امحد
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 توفيق جميد هدى.د.أ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مساعد مدرس احلمزة عبد غامن أمحد
 الموسومة  رونيةااللكتمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 بردي وحيد أمحد.د.م.ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اجلميلي امحد هاشم عمر. د. م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسني امحد عبدالرمحن ابراهيم د
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الزركاني  رهك حسن خليل الدكتور االستاذ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 صاحل رشيد شاكر حممد.  د. أ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي بندر حممود د.ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عباس فاضل هند.د
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي حسني نورا الدكتورة
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد ازهر ازهار
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الرسول عبد احسان ميثم. د.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مرتضى عدنان حسنني. د.م.أ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 خليفة كاظم هناء.د.م.ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امساعيل جاسم خدجية الدكتورة
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 املختار صاحل امحد حازم بكر ابو أمحد. د.م.أ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسني امحد عبدالرمحن ابراهيم د
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جميد شهيد علي سهاد.د.م.ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 صاحل مهدي ساره مساعد مدرس
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد مسري امحد
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 غفور رشيد عزاوي سعيد
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 راضي حمسن حممد. د.م.أ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 رسن نعمه امحد.د
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جميد حممد حال.د.م.ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 خرية بلحرب الدكتوراه باحثة
 الموسومة  يةااللكترونمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 بردي وحيد امحد.د.م.ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 تركي شاكر نغم. د.ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 كاظم الكريم عبد ندى. د. م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبداهلل حييى ابتسام. د. م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مساعد مدرس صاحل حسني زينب
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 املنعم عبد حممد الدين حسام.د
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سلمان هادي امحد. د.م.ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مجيل العزيز عبد معن.د.م.أ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 العبودي صاحل راشد سليمه. م.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ناهي رزاق هيفاء د م أ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 االمري عبد حسني امحد. م. م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

Assistant. Prof.  Bushra Hussien Aliwi 
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امساعيل جاسم عبادة. م.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسن حممد سعد.د.م.أ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممود ثامر مروة.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حييى قتيبة انسام. م.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جاسم ابراهيم حال.  مدرس
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 العبودي صاحل راشد سليمه. م.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 شكر محدون تغريد.م.ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 دلول فيصل رسل.م.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 فتحي عبداهلل جنالء
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 السراج علي حسن رغد. د.م.ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

Maher kadhum Abd 
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 خليل إمساعيل سجى. د.م
 الموسومة  اللكترونيةامحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امحد اجلبار عبد وليد د.أ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عثمان علي كفاح. م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 شاكر أمحد حممود.د.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 صاحل حممد قيدار هالة
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الطائي حسني عليوي أمحد. د.م.أ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي بندر حممود د.ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عمرو بن علي مسعود مبارك صاحل خلود
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ابراهيم بديع زهراء.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبداهلل اهلل مال يسرى  مدرس
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ناجي حييى نغم م. م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مجيل عبدالعزيز معن ساره
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جاسم حممد أيوب. د. م. أ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الياس مؤيد مهند.م.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 محد فرحان بيداء املدرس
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسني حممد جعفر إخالص م. م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 السراج علي حسن رغد
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 صاحل رشيد شاكر حممد..د.أ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 خليل طاهر حممد هبة.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اجلميلي علي حممد فراس.د.م.أ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد طارق اميان.م.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي عبداحلليم عمار م م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 خضر  حممود هشام رنا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممود خالد أمحد. د. م. أ
 الموسومة  كترونيةااللمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 العبيدي ذنون عزالدين امحد
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 برجس ياسني عمار
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 زايد الرمحن عبد ايناس
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 غزال  عبد  امحد مازن  الدكتور املساعد االستاذ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 السندي عبداهلل بدرخان ناز.د.ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امحد حامد احلكيم عبد آالء م.ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 العبيدي غدير عيدان ادريس
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ٠ الراوجي معروف سليمان أيوب عبداخلالق
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جنم عبداهلل سهى.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امحد الياس امنة
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسني علي جليل إبراهيم
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 العاني سعيد ابراهيم خليل د.م.ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حلميدالعباسيشيماءعبدالعزيزعبدا الدكتورة املساعد االستاذ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ياسني عبدالسالم ابراهيم. د.م.ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عويد قدوري يونس. د.أ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حييى سامل لؤي/  مساعد مدرس
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 خضر  حممود  هشام رنا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسني امحد عماد. د
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسني علي جليل مساعدإبراهيم استاذ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 العبيدي  حممود نظري حممد مساعد مدرس
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اجلميلي علي حممد فراس.د.م.أ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 يونس حممد إيناس
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سليمان أيوب عبداخلالق.م
 الموسومة  ونيةااللكترمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 نعمة حسني حنان. م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 العبيدي حممد علي جميد. د.أ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد جاسم امحد م.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسني علي دنيا. م. ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جنيب طالل عدي.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي مظفر وفاء
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممود يونس ابراهيم ٠د ٠م ٠ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 غازي صديق سرمد
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مصطفى حممد رضوان. د. م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جنم وليد رنا. م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممود ثامر صهيب
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي الستار عبد رواء. م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جاسم امحد علياء
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امساعيل جاسم مصطفى
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اخلزرجي اجلبار عبد فاتن دكتورة
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد كاظم حممد. م.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 فتحي ميسر حممد د.م.أ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 السدر حرجان حممد جاسم. د
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد مجال هنار م.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مكي عائشة االستاذة
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد ابوراضى حممد سحر.د.م.ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبدالوهاب حممد مجعة إميان.د.م.أ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسن فارس محيد.د.م
 الموسومة  ةااللكترونيمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حييى سامل لقاء. د
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جربان صاحل عطية أستاذ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الشطي حبيب مالك صباح. د. ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ناجي حييى نغم م. م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 املنصوري نوح عبداهلل أمحد د.أ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 زيدان الزهراء فاطمة الدكتورة
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حلو حسن هزار. م.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد ابوراضى حممد سحر.د.م.ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 املوسوي هاشم حسن عبدالرزاق د.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اإلمارة العايل عبد عبداهلل اميان. د. م. ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 البياتي رفيق حسن أمحد االستاذ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبد عباس سلمان
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد حمسن زينب
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 املخزوم الدوكاىل سعد الدوكاىل
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 زيدان الزهراء فاطمة الدكتورة
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 شاهني أمحد جنالء.د
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مساعد استاذ حسني رشيد امحد
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الركابي جابر خضري علي. د.أ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 طارش مجيل علي د.م.ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبداهلل اجلليل عبد ناظم. د
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 املشهداني جاسم حممد سؤدد
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عشماوى السيد أمحد.د.م.أ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سلطان محيد عباس
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عمرو بن علي مسعود مبارك صاحل خلود
 الموسومة  لكترونيةاالمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبد حمسن جاسم.م.ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 رشك حازم ناهد املساعد األستاذ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الدين نصري حممد الدكتور
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 خليل ابراهيم ميان م.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 محدان قحطان حمسن.  أد
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 فيلي تقي نعيم.د.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الشمري سلمان خضري ابراهيم ثائر األستاذ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 هيالن امحد مثينة دكتور مساعد استاذ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 العاني سعيد ابراهيم خليل.د.م.ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسن إبراهيم خلود.د
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عواد مركب الرمحن عبد
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسن إبراهيم خلود.د
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جاسم فياض ظاهر. د. م. أ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 خليل االمري عبد حسن.د.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عالوي حسني أمساء. م.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي قصي مصطفى. م.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علوان سعدي سهري.د.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي محود طه جاسم د
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبداهلل حممود والء/د.م.أ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد رجب حممود. د.م.أ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حلو حسن هزار. م.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي محود طه جاسم د م ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

Dr.Yahya Abdulkareem Salman 
 الموسومة  ترونيةااللكمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امحد خالد وضاح.م.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الياس مؤيد مهند م.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 السيد شحات هناء/ د
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي محود طه جاسم د م ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 السيد شحات هناء/ الدكتورة
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 خليل عبداالمري حسن.د.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 النعيمي امحد الكريم عبد حممد.  د
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ضايع سامل هناء. د.م.ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مدرس يونس حممد إيناس
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 خليل طاهر حممد على
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 غناوي علي اجلبار عبد امحد
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جميد عطا مروان املساعد االستاذ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد طارق اميان.م.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 العبيدي ذنون عزالدين امحد
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مدرس يونس حممد إيناس
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ضايع سامل هناء.د.م.ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممود شاكر امحد. الدكتور االستاذ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 غزال  عبد  امحد مازن.د
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الطائي حسن حامد حممد رائد. د. م. أ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد فيصل سيماء. د
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 احلفو حممد سامل رنا.د
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 خضري حممد راحبة.د.م.أ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسن قحطان غادة.د
 الموسومة  نيةااللكترومحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد قحطان سجى.د.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 فاضل موفق فاتن. د. م. أ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 غامن موسى فوزية. م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسن الرمحن عبد اميان.د.ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مصطفى العزيز عبد ملى.د.م.ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اللهيبي مرعي كامل عماد.د.م.ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبيد حممد عائدة دكتور مساعد استاذ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امحد علي حسني ماهر. م.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 البزاز عزيز توفيق سعد. د. م. ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبداهلل العزيز عبد نسيبة. د م. ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد سامل أمحد
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اخلشاب خليل يونس اإلله عبد هبا. م. م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عزيز توفيق اسراء
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 محود اخضيري حممد.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امحد عبداهلل ميسون الدكتورة املساعد االستاذ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبيد حممد عائدة. د. م. أ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبيد حممد امحد مدرس
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 محودي خليل مقاز م.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 يونس حممد إيناس
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممود حممد سامل زيد/ ديرم م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اجلبوري حممد حممود م.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 شريف مسعود نادية. د
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 شريف غامن اميان. د
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ضايع سامل هناء. د. م. ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عزيز سامل غدير مدرس
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبد حممد هيفاء د.م.ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 خطاب امحد عبدالكريم رغد. د. م. ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اجلمال امساعيل امحد ملياء م. م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد طارق اميان
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الياس قنرب علي. د.م.ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 أمحد إمساعيل عمار.د.م.أ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 أمحد جميد سهيلة. د. م. ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اهلل مال مؤيد نضال. د. ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عزيز سامل غدير مدرس
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 فرحان حكمت عمار. د.م.ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 محودات حتسني عابدة. م. م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جاسم حممد أيوب. د. م. أ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 طاهر عبداهلل هدى٠م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جدوع حممد صاحل مهدي. د.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حنا سامل إطالل.د.م.أ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسني علي رباح دكتور مدرس
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبدالعزيز حمسن حممد. د. أ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد كامل ميادة املدرس
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 استاذ...فريح هادي عبد د
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسن الرمحن عبد اميان.د.م.ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جاسم علي أسامة. م.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسن امحد ناهد.د م.م
 الموسومة  لكترونيةاالمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبداهلل حممود خالد. د. أ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسني رسول ابتسام
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ابراهيم حممد نسرين.د.ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امساعيل جاسم مصطفى
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد غامن أمني. م.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اجلبوري دبيس حممد عالء
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 خليل أمحد هدية. د.م.أ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اجلبوري خلف صاحل عامر
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ابراهيم حممد مىن. م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 البك حمفوظ بسمة. د. م. ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبدالقادر توفيق عمر م. م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مدرس محيد فاحل شهم.د
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مدرس ، حامد عادل جنالء
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 شريف نعمان عماد.د.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 بديوي شيال ضياء
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مساعد استاذ خميف فاضل انتصار
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 هيكل حممدي حممد هناء.  د
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مجعة سليمان ريكان. د. ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جنم مصطفى إدريس عبداهلل. د. م. أ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سعيد امحد عمر.د.م.أ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سعدون هاشم اسراء. د. ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 البزاز عزيز توفيق آالء. م.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبداهلل أمحد حممد الدكتور االستاذ
 الموسومة  رونيةااللكتمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 خلف صاحل عامر مساعد استاذ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 صيهود طاهر مسيه. د. ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سلوم إحسان عالء. د.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اجلمايل شاكر مخائل. د.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امحد عدنان حازم
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسني رسول ابتسام.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عزيز سامل غدير مدرس
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 زكري غالب حممد. د.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

سر برزان. د.أ
َّ
ي
ُ
 احلميد حـــــامد م

 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امحد حممود مسري د.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 يونس ذنون عزالدين امحد
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 العمري فارس نور م.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 شاكر خيون عكرمة.د
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي حسن فالح اسارى م. م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 خضري رحيم رائد د.م.أ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 العبيدي حسني حممود كريم
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 صاحل امحد مهيب
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جاسم عبداهلل وسام. د.م.أ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 العبيدي جميد عصام ليث.م.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي حسن فالح اسارى م. م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 االشقر يونس زهري اوس. د
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مساعد مدرس  منخي جعيز حسني
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 محودي عبود خالد. د.م.أ
 الموسومة  يةااللكترونمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممود انور زياد. م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسن قحطان حممد
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اجلوادي عبداهلل عبداجلواد ياسر د
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سلمان حمسن حيدر
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 فرحان خليل رفل. د.ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 خضر قاسم خالد
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امساعيل جاسم خدجية الدكتورة
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 املندالوي حسني عبداخلالق صفاء د. م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عزيز سامل غدير.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسني اخلالق عبد ضياء. د.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 صاحل ربيع سالفة. د. م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبدالوهاب حممد مجعة إميان.د.م.أ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسني حامد صبا د.م.ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 أمحد عبدالكريم رغد. د مساعد استاذ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عباس علي حسني.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الطائي حسن حازم. د
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امحيد صباح معتز. د. م. ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 صاحل عبدالقادر عبدالناصر. د. م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حادي مصطفى عزاوي. د. ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جاسم عباس وسن.د.م.ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 شاكر حممود هدى.د.م.ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 قاسم عباس مناضل الدكتور املساعد األستاذ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 صاحل ربيع سالفه مدرس
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 محيد طارق رواء د.م.ا
 الموسومة  اللكترونيةامحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 شاكر حممود هدى.د.م.ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسن اهلل فيض سوالف الدكتورة املساعد االستاذ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مجيل حممد مجيل السيد
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 أمحدحسني أريج. د. م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 يونس حممد إيناس
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد عمران اجلبار عبد وفاء. د.م.ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 كاظم زامل رجاء.د.م.ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 إبراهيم أمحدناطق. د. م. ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حاجم الستار عبد أسيل د م ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 النعيمي محدي اجلبار عبد وجدان.د.م.ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد صابر فرح.د.م.ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 يادكار انور مازن.د مساعد استاذ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الالمي مطشر عبد حممد. د
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ابراهيم سالم نغم دكتور مساعد استاذ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 هادي جواد اميان.د.م.ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 االلوسي الدين حمي ضياء بهاء
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد مسني وسن.د.م.أ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سلمان عداي أثري. د
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 خيون سكر بشرى.د.م.أ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد هاشم سحر. د. ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 البزاز جاراهلل صالح غسان مساعد مدرس
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي حسني وحيدة. د. أ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سلمان حسني خدجية. د.م.أ
 الموسومة  كترونيةااللمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مطلب علي طالب. د. م. ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 العرداوي راضي خريي صباح. د.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 خيون سكر اشواق.م.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 محدي ارشد مها
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جواد رضا ميساء م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عيسى ماهي أمانة إخالص. د.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جابر جساب ازهار. م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 زامل جاسب عبداالمري.  م.  م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الكعبي حمسن كاظم. د. م. ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 االمري عبد وضاح مها
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبداهلل عزيز شيماء م.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 احلسني عبد ابراهيم سرمد الدكتور
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سلمان كاظم بشرى. د. ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مهدي صاحل إميان.د.م.ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ناظم خالد مسر م.أ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الشمري سلمان الكاظم عبد نادية. د.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امحد احلميد عبد هيثم
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 داؤد ناظم صفوان. د. م. أ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 صفاء مصطفى حييى م.أ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الشمري سلمان الكاظم عبد زينب. د.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مزعل رزرقي عواطف.د.م.ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مرعي حسن فداء.د.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 توفيق فرج حممد
 الموسومة  ونيةااللكترمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 يونس حممد إيناس
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الالمي جبار خلف زيدون مساعد مدرس
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ماضي مايح عبدالباري د.م.ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عسكر الرضا عبد سهيلة.د..ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 كاظم حممد ملياء مدرس
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسني رفعت ابتهاج د.ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 كاظم كريم نصري. د. م. أ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امحيد صباح معتز د.م.ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسني ابراهيم وسن.د.م.ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جاسب زينب دكتورة
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حمسن داود سامل. د.م.أ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ياسني خليل ندى. م. ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي خلف جماهد. د.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جرب زعيبل شفاء
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 دويلي محزة االء. د. م. أ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عباس ماجد علي.د
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 صاحل ابراهيم صبا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اخلزرجي حممد جاسم سرمد.د
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 القيسي صاحل ياسني طه م.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبداهلل حممد مرفت
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسن هادي زينب. د.ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 يونس توفيق بالل
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 السماك اجلبار عبد منال. د
 الموسومة  ةااللكترونيمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 احلسني جاسم حسن مازن الدكتور االستاذ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الياسري نعمة فاهم الدكتور االستاذ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 القريشي محود حممود الدكتور االستاذ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبداهلل فاضل غسان السيد
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 قاسم ياسني شريين. م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عريبي غني سندس.د.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 توفيق جنيب مروان.د.م.ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جنم خالد هالة.د.ا
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبد سلطان قاسم
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 قاسم ياسني شريين. م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي نوري انعام.د
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 هوين طاهر سرى
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 دحام هادي رهان
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 داؤد حكمت داؤد
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حيي بن سامية الباحثة
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 لفتة عبد سامل فائز د م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

ضل َأبا املهندس
َ
ذيذ كامل الف

َ
 البهاديل ل

 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 فرحان علي عبد مرتضى. د
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد حممود نادية.د
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد جاسم صفاء مثىن. د.م.أ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امحد شهاب ميسم.م.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جاسم علي رياض املساعد املدرس
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 املنعم عبد حممود رانيا. د
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اخلاني عبداإلله رميه. د
 الموسومة  لكترونيةاالمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد خزعل حسني. د
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 العايل عبد كاظم هناء اقدم مهندس
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبد عباس مسية
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جنم وليد رنا.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 باقي محه نوري يوسف الدكتور
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبداهلل حسني الستار عبد مدرس
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جميد عبدالرزاق مرتضى د. م. أ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جعدان حسن اميان. د.م.أ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امحد خمتار الدين جنم نهلة.د
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد عرفات فضيلة. د. أ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 كباشي خلف إخالص د.م.أ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 البدران بان االستاذة
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 خليل عبداالمري حسن.د.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عاشور شاكر امساء.د.م.أ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 يوسف شاكر عبداخلالق. أ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 صاحل أمحد صاحل.د.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مهدي سعيد غيداء. م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 خليل أمحد هدية. د.م.أ
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 صاحل باسم عمار.د
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسني حممد باسم.د
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 زايد قاسم امحد املساعد املدرس
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبداهلل حممود اوس.م
 الموسومة  االلكترونيةمحاضرة الدولية الفي 

 (( اثر النخب يف بناء الدولة احلديثة))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  07/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 




