
 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 الغديري مصطفى الدكتور
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي بصفة محاضر 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 برهان عبداهلل صفاء.د.م.أ
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي بصفة محاضر 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 منصور رزاق غفران
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي بصفة مقرر 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 قحطان الدين سراج حممد. د.م.ا
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

El ghadiri nabil 
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حلفة عبدالواحد ناطق. م
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 خليل عبداهلل ندى د أ
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 كريم يوسف واقدة. د.م.أ
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 فليح عبدالواحد محود شكرية. د. م
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 ناجي حييى نغم م.م
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 البياتي محيد سلمان حممد ثريا. د. م. م
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حسني حممد ختام م. م
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 عباس فاضل هند.د
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 الثقفي عيضة بن أمحد. د
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حممد علي النور فجر
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حممود خالد أمحد. د. م. أ
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 مصبح ناصر حسني
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 العتابي جرب رحيم اركان.د
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 جاسم سعدون نادية. د
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 بردي وحيد أمحد.د.م.ا
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 علي فصيح ايناس.د
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 عويد قدوري يونس. د.أ
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 عالوي حممد هناء م.م
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 علوان جبار حممد.د.م
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 موسى خلف وفاء.م
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 ابراهيم محيد نرباس املدرس
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 غامن موسى فوزية. م
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 علي حسن سامي نور. م. م
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 .جاسم طارق زياد د
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 ناهي رزاق هيفاء د م أ
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 اخلطيب أمحد الوهاب عبد كامل عمار. د. أ
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 املنعم عبد حممد الدين حسام.د.م
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 التميمي جاسم فياض ظاهر.د
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حسن فرج خالد. د.م
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 جاسم سعدون ملى د. م. أ
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 الركابي لطيف داود شيماء م م
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 شاكر أمحد حممود.د.م
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 هوين طاهر سرى. د. م
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 سرهيد خلف عدنان. د.م.ا
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 محدان قحطان حمسن. أد
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 القيسي فريح هادي عبد د
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حامت ابراهيم حممود بشرى.د
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 منصور محد عبداهلل إياد.م.م
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 جاسم سعدون سهى.د.م.أ
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 علي حممد جاسم اميان.م.م
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 الويسي شهاب امحد اجلبار عبد وليد د.أ
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 ابراهيم ناصر حسناء د م.ا
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 الزركاني رهك حسن خليل.د
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 امحد حازم ابوبكر امحد د.م.أ
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 عبيد أمحد هالة م. م
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 علي عبداحلليم عمار م م
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حسني إبراهيم إميان
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 مخيس شاكر حيدر د م. ا
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 عبد حممد سايل املهندسة
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 عبد حمسن سعد د.م.ا
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 صاحل مهدي ساره.م.م
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 العتيبي عبداهلل هيفاء. أ
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 ياسني طه سرى. د. م. ا
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 محيد مؤيد مروه م٠ م
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 غضيب شاكر امحد. د. ا
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 محيد كاظم زينب م.م
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 جعاز عاشور أمحد.د.أ
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حييى قتيبة انسام. م.م
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 سامل ساجت رياض. د
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 جبار ستار نسرين.د.م
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حممود ياور خريية م.م
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 فخري رياض حممد. د. م.أ
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حسني جبار ستار ساره
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حممد حممودرجب.د
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حسن خضري ياسني. د
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 احلميد عبد أسعد مها. د.ا
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 بدوي حممد إمساعيل صابر. د
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 محيد عدنان وفاء. د.ا
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 طاهر عبداهلل هدى٠م
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حممد جاسم وسن.د.م
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 محزة محيد آمنة. د
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 عبيد عباس منري م.م
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 جاسم نصيف سعد.د.أ
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 مشخي خضري بشرى. د
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 امحد جواد كاظم. د. م. أ
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 عبد عباس سلمان.د
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 علوان عبد حممد إميان. م. م
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حسني حممود كواكب.د.م.أ
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 الزبيدي حسني حسن حمد سعد.د.م.أ
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 اليوسفي بلفقيه إبراهيم
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 الضايف عبد الرسول عبد لطيفة د أ
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 هادي الزهرة عبد حيدر د.  أ
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حسن علي هند. د. م
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 السراجي قاسم محيد فاتن د.م
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 غضيب رحيمة مائدة د.م.ا
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حسني مزهر غصون.د.م.أ
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 علي حسني نورا. د.م
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 ياسني السالم عبد ابراهيم. د.م.ا
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 الالمي مطشر عبد حممد. د
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 فاضل مؤيد سرى.م
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 ناظم خالد مسر م.أ
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 ساجد عدنان وفاء
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 رشيد عزاوي سعيد.د
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 علي عبد فاضل ثائر.د.م.أ
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 غامت شاكر مخائل.د.م
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

Dr. Ghada Faeq Mohammed 
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 الطائي علي عباس ياسر. د.م
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 جميد محيد إسراء. م.م
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حبيب عبداحلسن عالء. د
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 جميد عصام ليث.م.م
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 ابراهيم عبد رياض د.م.أ
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 اجلبار عبد صاحل حممد هدى د٠م٠أ
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 الكرخي عبداهلادي علي.د.م.ا
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 محود كريم حسني
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 كاظم غايب حممد رسل م. م
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 سلمان حسني خدجية. د.م.أ
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 مزعل رزوقي عواطف د
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حلو دهش علي. د. م
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 علي حسني وحيدة -د؛ -أ
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 إمساعيل الرمحن عبد الناصر عبد. د. أ
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 تايه كامل ندى. م.م
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 سلومي عليوي اميان د.م
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 مغتاظ حسن ماريا د.م.أ
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 جاسم صاحل زامل. م
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 غازي ودادجابر د.م.ا
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 القيسي متعب سعود أمين.د
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 العرداوي راضي خريي صباح. د.م
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 نعمة حسني حنان. م
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 بدر الواحد عبد حسني. د
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 السلطاني الكاظم عبد حامت زهراء
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 سلمان حمسن حيدر
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حسني عليوي أمحد. د.م.أ
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 صاحل جمبل خضري ياسني
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 الصاحب عبد سامل شيماء.د
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 التميمي أمحد حسني حممد هناء. د. م. ا
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 جميد عطا مروان الدكتور املساعد االستاذ
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 ابراهيم عبد حامد الدكتور املساعد االستاذ
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 خضري رحيم رائد د.م
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 موىل حسني صبا د.م.ا
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حسيناملسعودي رسول ابتسام
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 ناجي امحد سحر دكتورة
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 جاسم عبداهلل وسام. د.م.أ
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 جبار خلف زيدون مساعد مدرس
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 جرب جثري حممد. د. م
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 ابراهيم اجلبار عبد متاضر د.م.ا
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 امحد عدنان حازم.د
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حسني خليل نسرين. د.م
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 علي ميثم فينوس
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 صاحل مجيل اراء.د.م.ا
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 جدوع حممد صاحل مهدي. د.م
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 عبداهلل حممود خالد. د. أ
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 اهلل مال مؤيد نضال. د. أ
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

سر برزان. د.أ
َّ
ي
ُ
 احلميــــد حـــــامد م

 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حسني اخلالق عبد ضياء. د.م
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حسني اخلالق عبد زهراء م.م
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 تعبان سوادي سعد. د.م.ا
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 بهري محدان ماجد دكتور مدرس
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 املندالوي حسني عبداخلالق صفاء د. م
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 عباس علي حسني.م
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 الستار عبد بدر عبري
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 الغفور عبد نبيل مهند م. م
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 جميد آل فائز هند. م. م
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 مصطفى عاصم ايالف د.م.ا
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 ناصر عباس حممد. م
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 صاحل حممد صفاء مصطفى حييى املساعد االستاذ
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 غضبان عبدالواحد شيماء د.م
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 صاحل باسم عمار.د
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 زايد قاسم امحد.م.م
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 العلي حممد باسم.د
 االلكترونية الموسومة الدولية  المحاضرةفي 

 (( املوريسكيون االندلسيون وماهلم يف القرنني السادس عشر والسابع عشر))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

من خالل تطبيق  23/11/2020بتاريخ العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 

ZOOM Meeting 

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيزمع 

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



 

 


