
 

 
 
 
 

 

 بشكرها وتقديرها الىكلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد  عمادةتتقدم 

 قدوري يونس.د.أ 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونية على إلقائه

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

 اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقاتوالتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 بشكرها وتقديرها الىكلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد  عمادةتتقدم 

 الشمري ابراهيم ثائر.د.أ 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونية على إلقائه

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق )) 

والعالقات  اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالموالتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 بشكرها وتقديرها الىكلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد  تتقدم عمادة

 روديزع نصرية.د.م.أ 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونية على إلقائها

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق )) 

االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 برهان عبداهلل صفاء.د.م.أ 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي بصفة مقرر 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 ية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد كل

 منصور رزاق غفران 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي بصفة منظم 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 ية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد كل

 عبدالواحد محود شكرية د. م 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 حممد رجب  حممود.د 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 ية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد كل

 معلة رشيد أمل مدرس
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  المعلوماتالعامة ووحدة تكنلوجيا 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 املنعم عبد حممود رانيا الدكتوره
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  ووحدة تكنلوجيا المعلوماتالعامة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 دحام هادي رهان 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  المعلوماتالعامة ووحدة تكنلوجيا 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 دويدة نفيسة دكتور أستاذ
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 ية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد كل

 faaahK jseaA measaB 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  المعلوماتالعامة ووحدة تكنلوجيا 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 izKaG qatIN reanI مدرس
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 ية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد كل

 maltehG aea t hashe 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  المعلوماتالعامة ووحدة تكنلوجيا 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 lueaKKhh jKhG j hos-laAhhh 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  ووحدة تكنلوجيا المعلوماتالعامة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 حسني رفعت ابتهاج د.ا 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  المعلومات العامة ووحدة تكنلوجيا

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 جعاز عاشور امحد د.ا 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 ية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد كل

 حسن هادي زينب. د.ا 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  المعلوماتالعامة ووحدة تكنلوجيا 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 شرقي جواد نسرين.د.م.ا 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 ية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد كل

 الطائي فرحان دهش نعمة.د.م.ا 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 شرقي جواد نهرين.د.م.ا 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 حممد حسني ابتسام مساعد مدرس
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 ابراهيم هادي احالم دكتور مدرس
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  ووحدة تكنلوجيا المعلوماتالعامة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 ية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد كل

 علي عباس امحد مدرس
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  المعلوماتالعامة ووحدة تكنلوجيا 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 رضا كريم امحد مساعد مدرس
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 ية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد كل

 حسن علي اركان دكتور مساعد استاذ
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلومات العامة ووحدة

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 نعمة ورور اضواء مدرس
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 عيدان حسن االء مساعد مدرس
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 البدران بان االستاذة 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 ية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد كل

 حنون كاظم فاضل الدكتور 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

ضل َأبا املهندس 
َ
ذيذ كامل الف

َ
 البهاديل ل

 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 ية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد كل

 ياسني طه سرى د ام 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  المعلوماتالعامة ووحدة تكنلوجيا 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 سعدون حمسن انتصار مدرس
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 حييى قتيبة انسام مساعد مدرس
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 جواد سعيد انوار دكتور استاذ
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  ووحدة تكنلوجيا المعلوماتالعامة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 ية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد كل

 هاشم شعبان إنتصار مدرس
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  المعلومات العامة ووحدة تكنلوجيا

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 غازي ناطق إمنار مدرس
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 ية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد كل

 مهدي عواد إيالف دكتور مدرس
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 حممد عرفات فضيلة. د. أ 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 التميمي أمحد هادي حيدر. د. م. أ 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  ووحدة تكنلوجيا المعلوماتالعامة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 حمي طاهر علي. د. م. أ 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 ية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد كل

 راشد حممد أنسام د.أ 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  المعلوماتالعامة ووحدة تكنلوجيا 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 الراوي جسام فوزي قتيبة. د.أ 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة يقهحتقاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  ووحدة تكنلوجيا المعلوماتالعامة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 ية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد كل

 حسن مزبان ساجدة.د.أ 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  المعلوماتالعامة ووحدة تكنلوجيا 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 كريم يوسف واقدة. د.م.أ 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 السوداني سرحان جميد أنوار.د.م.أ 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  ووحدة تكنلوجيا المعلوماتالعامة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 لفته مزهر جنـان.د.م.أ 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 ية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد كل

 عباس خضري زهرة.د.م.أ 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  المعلوماتالعامة ووحدة تكنلوجيا 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 القيسي حسني االمري عبد زينب.د.م.أ 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 ية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد كل

 سعدون أمحد غيداء.د.م.أ 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 امنسف كاظم نوري.د.م.أ 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 رشيد جميد أمحد 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  المعلوماتالعامة ووحدة تكنلوجيا 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 إبراهيم حممد آالء مدرس
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 ية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد كل

 حممدحسني باسم دكتور مساعد أستلذ
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلومات العامة ووحدة

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 عبود هالل بامسة مساعد استاذ
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  ووحدة تكنلوجيا المعلوماتالعامة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 ية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد كل

 حامت ابراهيم حممود بشرى مساعد استاذ
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  ووحدة تكنلوجيا المعلوماتالعامة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 اجمليد عبد اسامة بالل مساعد مدرس
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  ووحدة تكنلوجيا المعلومات العامة

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 يونس توفيق بالل مساعد مدرس
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 جعفر احلسني عبد حوراء 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 ية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد كل

 خنيصر الزم حيدر دكتور مساعد استاذ
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  ووحدة تكنلوجيا المعلوماتالعامة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 حسني حممد ختام مساعد مدرس
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 ية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد كل

 القيسي متعب قدوري خضري السيد
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 سعيد ابراهيم خليل دكتور مساعد استاذ
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 رهك حسن خليل دكتور استاذ
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 العتابي جرب رحيم اركان. د 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلومات العامة ووحدة

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 ية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد كل

 العبيدي ابراهيم حممد اميان د 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 محود طه جاسم د 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  المعلوماتالعامة ووحدة تكنلوجيا 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 ية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد كل

 خنيصر الزم حيدر د 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  المعلوماتالعامة ووحدة تكنلوجيا 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 فريح هادي عبد د 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  المعلوماتالعامة ووحدة تكنلوجيا 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 القيسي الرزاق عبد سلمان امينة. د 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  ووحدة تكنلوجيا المعلوماتالعامة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 الثقفي عيضة بن أمحد. د 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 ية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد كل

 حممد ياسني بشرى. د 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  المعلوماتالعامة ووحدة تكنلوجيا 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 مطلك سامي مخائل. د 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 ية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد كل

 سامل ساجت رياض. د 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  المعلوماتالعامة ووحدة تكنلوجيا 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 عطية عباس قاسم. د 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 فرحان علي عبد مرتضى. د 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 السماك اجلبار عبد منال. د 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلومات العامة ووحدة

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 ية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد كل

 عباس زايد هناء. د 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  المعلوماتالعامة ووحدة تكنلوجيا 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 حسن علي هند. د 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  المعلوماتالعامة ووحدة تكنلوجيا 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 ية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد كل

 بردي وحيد امحد.د 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  المعلوماتالعامة ووحدة تكنلوجيا 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 فاضل عباس أمحد.د 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  المعلومات العامة ووحدة تكنلوجيا

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 بردي وحيد أمحد.د 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  المعلوماتالعامة ووحدة تكنلوجيا 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 بردي وحيد أمحد.د 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  المعلومات العامة ووحدة تكنلوجيا

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 ية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد كل

 هادي اخلالق عبد تغريد.د 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 سرحان علي سحر.د 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  المعلوماتالعامة ووحدة تكنلوجيا 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 ية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد كل

اء.د 
ّ
 األوسي إمساعيل قيس سر

 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة قيقهحتاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 رجب صباح سروى.د 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  المعلوماتالعامة ووحدة تكنلوجيا 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 املعاضيدي صائب سوسن.د 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 حممود شاكر صبا.د 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  المعلومات العامة ووحدة تكنلوجيا

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 ية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد كل

 حمسن رحيم الكريم عبد.د 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 حسني حممود كواكب.د 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 ية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد كل

 سريج حممد.د 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 حممد رجب حممود.د 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  المعلومات العامة ووحدة تكنلوجيا

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 عطية تركي وفاء.د 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  المعلوماتالعامة ووحدة تكنلوجيا 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 داؤد حكمت داؤد 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  المعلوماتالعامة ووحدة تكنلوجيا 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 ية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد كل

 سلطان رعد دعاء .د
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  المعلوماتالعامة ووحدة تكنلوجيا 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 جورج نادر دينا مساعد مدرس
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 ية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد كل

 عايد حسني راشد م. م
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  المعلوماتالعامة ووحدة تكنلوجيا 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 حليوت عيدان رافد مدرس
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 مصطفى علي رانية مدرس
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  المعلوماتالعامة ووحدة تكنلوجيا 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 شيخي رضوان األستاذ
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 ية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد كل

 حسني علي ريم مساعد مدرس
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 خلف رشيد زبيدة م. م
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 ية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد كل

 الكاظم عبد حامت زهراء مساعد مدرس
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  ووحدة تكنلوجيا المعلوماتالعامة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 عودة فاحل زهراء مساعد مدرس
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلومات العامة ووحدة

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 نعمه مكي زينب مساعد مدرس
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 حممد جبري سارة مساعد مدرس
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 ية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد كل

 صاحل مهدي ساره مساعد مدرس
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 عبد حممد سايل مهندس
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 ية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد كل

 صاحل مخيس سبع .م
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  المعلوماتالعامة ووحدة تكنلوجيا 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 اخلزرجي حممد جاسم سرمد 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 ياسني طه سرى دكتور مساعد استاذ
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلومات العامة ووحدة

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 املاجري لوزري سعيدة دكتوره
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلومات العامة ووحدة

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 ية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد كل

 حسني جرب سكنة مساعد مدرس
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 ياسني حسن مسر مساعد مدرس
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 ية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد كل

 الشيخ بدران مسرية أستاذة
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 محيدي حمسن سندس دكتور مساعد استاذ
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 عبد نعيم سوزان مساعد مدرس
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 جاسم حممد سؤدد دكتوراه
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 ية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد كل

 حممد ادريس شيماء مشارك أستاذ
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 خضري جاسم شيماء مدرس
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 ية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد كل

 عيسى حمسن شيماء مدرس
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  المعلوماتالعامة ووحدة تكنلوجيا 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ
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 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 يوسف شاكر عبداخلالق االستاذ
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 محد خلف عبدالستار .م
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 ية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد كل

 العاني فاضل سفيان عبري -
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 عطيه سليمان عبري 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  المعلومات العامة ووحدة تكنلوجيا

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 ية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد كل

 عودة مجعة عدنان دكتور مدرس
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة هحتقيقاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 امحد حممدسعيد عقيل .د. م
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 جاسم جميد جاسب علي 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  المعلوماتالعامة ووحدة تكنلوجيا 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 عبداهلل طالل علي دكتور مدرس
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  ووحدة تكنلوجيا المعلوماتالعامة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 ية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد كل

 امحد كاظم عماد مساعد استاذ
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 رضا علي حممد عمار . م ٠ م
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 ية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد كل

 رسن كريم فاطمة دكتور استاذ
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 صاحل كريم فائز د.م
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 صاحل قاسم الدين فخري دكتور استاذ
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  ووحدة تكنلوجيا المعلوماتالعامة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 عبد سلطان قاسم .م
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  المعلومات العامة ووحدة تكنلوجيا

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 ية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد كل

 عطية عباس قاسم مساعد  استاذ
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 خضري فاهم قاسم د م ا
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 ية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد كل

 عودة فاحل لقاء مدرس
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  المعلوماتالعامة ووحدة تكنلوجيا 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 مريوش عبدالباقي امل. م 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 ناصر علي اية. م 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  المعلوماتالعامة ووحدة تكنلوجيا 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 عبدالوهاب جبار بلقيس. م 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 ية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد كل

 عبد محيد بهاء. م 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  المعلوماتالعامة ووحدة تكنلوجيا 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 ناجي حييى نغم م. م 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 ية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد كل

 خضري حممد اميان.م 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  المعلوماتالعامة ووحدة تكنلوجيا 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 عبدالوهاب جبار ملياء د.م 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 كاظم أمحد شهد م.م 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  المعلوماتالعامة ووحدة تكنلوجيا 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 القيسي صاحل ياسني طه م.م 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 ية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد كل

 عبيد أمحد هالة م.م 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  المعلوماتالعامة ووحدة تكنلوجيا 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 حييى قتيبة انسام. م.م 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 ية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد كل

 خضري اجلبار عبد زينب.م.م مساعد مدرس
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  ووحدة تكنلوجيا المعلوماتالعامة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 فهد عبد عبداجلبار مازن .
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 فهد عبد عبداجلبار مازن .
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 غضيب رحيمة مائدة مساعد استاذ
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  ووحدة تكنلوجيا المعلوماتالعامة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 ية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد كل

 محيد مطشر مثال مساعد مدرس
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 حممد علي جميد استاذ
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 ية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد كل

 الشيخاني سعود حممد .أ
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  المعلوماتالعامة ووحدة تكنلوجيا 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 سلمان كريم حممد .د
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 جميد عبدالرزاق مرتضى د. م. أ
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 عبداهلل حممد مرفت 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 ية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد كل

 الليثي حممد السيد الظاهر عبد مروة 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  ووحدة تكنلوجيا المعلوماتالعامة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 عالقي حممد بن الساسي بن معز .م.م
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  ووحدة تكنلوجيا المعلومات العامة

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 ية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد كل

 خلف أياد منار مساعد مدرس
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 موسى كاظم منتهى 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  المعلوماتالعامة ووحدة تكنلوجيا 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 اجلبار عبد الكريم عبد مي مساعد مدرس
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  ووحدة تكنلوجيا المعلوماتالعامة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 عبيد سلمان ميادة مساعد مدرس
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  ووحدة تكنلوجيا المعلوماتالعامة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 ية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد كل

 الكريم عبد نزار ميالد 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  المعلومات العامة ووحدة تكنلوجيا

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 نعمان حسني جنوان مساعد مدرس
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  ووحدة تكنلوجيا المعلوماتالعامة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 ية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد كل

 حممد عبد نداء 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  المعلوماتالعامة ووحدة تكنلوجيا 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 محيد ساجد ندى 
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة يقهحتقاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  المعلوماتالعامة ووحدة تكنلوجيا 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 كريم رضا نردين دكتور مساعد استاذ
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  ووحدة تكنلوجيا المعلوماتالعامة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 الدين حمي خالد نور مدرس
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 ية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد كل

 جمهول علي نور .أ
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  المعلوماتالعامة ووحدة تكنلوجيا 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 حممد حكيم هدى .أ
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  المعلوماتالعامة ووحدة تكنلوجيا 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 ية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد كل

 قاسم عبدالقادر هدى مساعد استاذ
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 طاهر عبداهلل هدى مدرس
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 جياد سلمان هيثم مدرس
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  المعلوماتالعامة ووحدة تكنلوجيا 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 علي حسني هيفاء مساعد استاذ
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلومات العامة ووحدة

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 ية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد كل

 ناهي رزاق هيفاء مساعد أستاذ
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 هويدي هنداوي وسام مدرس
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 ية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد كل

 صاحل جمبل ضري ياسني مساعد استاذ
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلومات العامة ووحدة

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤ

 املفرجي حممد ياسني .م
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  تكنلوجيا المعلوماتالعامة ووحدة 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 مذكور ثجيل يسرى مدرس
 الموسومة  المحاضرة الدولية االلكترونيةفي 

 (( .. مناذج خمتارة حتقيقهاملخطوط العلمي خصوصياته وعوائق ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات والتي 

عبر منصة  26/12/2020بتاريخ  المعلوماتالعامة ووحدة تكنلوجيا 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

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



 

 


