
 

 
 
 
 

 

 بشكرها وتقديرها الىالعلوم االسالمية / جامعة بغداد  تتقدم عمادة كلية

 ز١ذس حمّٛد.د.أ 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالإلقائه في 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 بشكرها وتقديرها الىالعلوم االسالمية / جامعة بغداد  تتقدم عمادة كلية

 اٌؾّشٞ اتشا١ُ٘ ثائش.د.أ 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الال إلقائهفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 بشكرها وتقديرها الىالعلوم االسالمية / جامعة بغداد  تتقدم عمادة كلية

 ا٠ٌٛغٟ ٠اعني.د.َ.أ 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الال إلقائهفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 بشكرها وتقديرها الىالعلوم االسالمية / جامعة بغداد  تتقدم عمادة كلية

 تش٘اْ عثذاهلل صفاء.د.َ.أ 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الال إلقائهفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 ِٕصٛس سصاق غفشاْ 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الال بصفة منظم في

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 اٌضت١ذٞ زغٓ حمّذ ععذ.د 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 محادٞ عٍطاْ سعذ دعاء .د
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 عثذاٌٛازذ محٛد ؽىش٠ح د. َ 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 Falah Jamal Kamel Abdullah Al-Obaidi 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 Jamal al sudany 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 Yaya chabah awat 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 Yaya chabah awat 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 اٌغٕطٛعٟ محذ اتشا١ُ٘ اٌشمحٓ عثذ د. ا 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 عثاط عذٔاْ فشاط د. ا 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 زغني ع١ٍّاْ سعذ. د. ا 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 اٌؾطٟ زث١ة ِاٌه صثاذ. د. ا 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 اإلِاسج اٌعايل عثذ عثذاهلل امياْ. د. َ. ا 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 اٌذتاغ ٠اعني ٘ذٜ. د. َ. ا 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 زغٓ ٘ادٞ ص٠ٕة. د.ا 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 واظُ مح١ذ لسطاْ.د.ا 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 عثذ خثاس افرخاس. َ.ا 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 محٛد طٗ خاعُ د.َ.ا 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 لسطاْ اٌذ٠ٓ عشاج حمّذ. د.َ.ا 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 ِغري لادس عشاب.د.َ.ا 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 صاحل زغني طالي.د.َ.ا 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 فشزاْ د٘ؼ ٔعّح.د.َ.ا 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 إٌع١ّٟ محذٞ اجلثاس عثذ ٚخذاْ.د.َ.ا 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 زغني سعٛي اترغاَ ِذسط
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 ا١ٌاعشٞ ٔا٘ط اتٛرس َ. َ
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 ادلخراس صاحل امحذ  زاصَ اتٛتىش امحذ . د.َ.أ
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 زغني سؽ١ذ امحذ ِغاعذ اعرار
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 حمّٛد ؽاوش امحذ دورٛس اعرار
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 عٍٟ عثاط امحذ ِذسط
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 عث١ذ حمّذ امحذ ِذسط
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 تشدٞ ٚز١ذ امحذ ِغاعذ اعرار
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 ٔعّح ٚسٚس اظٛاء ِذسط
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 محذاْ لسطاْ حمغٓ اٌذورٛس االعرار 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 اٌثذساْ تاْ االعرارج 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 زافظ ٌفرٗ زغني اٌذورٛس األعرار 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 حيٟ تٓ عا١ِح اٌثازثح أوادمي١ح تازثح
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 تالٟ محٗ ٔٛسٞ ٠ٛعف اٌذورٛس 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 عٍٟ ٚز١ذ عثذاٌؾىٛس عثذاٌشمحٓ اٌذورٛس اٌذورٛس
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 اٌؾىشٞ ٌٛتٕح اٌذورٛسج 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 حمّذ ٚزذٚ اٌطاٌة 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 اجلٕاتٟ عالٚٞ زداب امحذ ٔٙاد ادلذستح 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 االِٚشٞ زغٓ سِعاْ ١ٌٚذ/ ادلعاْٚ 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

عً َأتا ادلٕٙذط 
َ
ز٠ز واًِ اٌف

َ
 اٌثٙاديل ٌ

 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 لاعُ امحذ اِريج 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 زغٓ  ٓاٌشمح عثذ امياْ دورٛسج ِغاعذ اعرار
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 سز١ُ اٌفراذ عثذ امياْ ِغاعذ ِذسط
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 صا٠ذ اٌشمحٓ عثذ ا٠ٕاط ِذسط
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 طٗ ٔٛسٞ ا٠ٕاط ِغاعذ ِذسط
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 ٔا٠ف حمّذ إترغاَ ِذسط
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 زغنب عٍٟ خ١ًٍ إتشا١ُ٘ ِغاعذ أعرار
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 حمّٛد اٌشصاق عثذ إخالؿ ِذسط
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 زغٓ عثذاهلل إخالؿ ِغاعذ اعرار
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 اٌعث١ذٞ سؽ١ذ جم١ذ مح١ذ إعشاء ِغاعذ ِذسط
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 ٘اؽُ ؽعثاْ إٔرصاس ِذسط
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 زغني إتشا١ُ٘ إمياْ َ.َ
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 عثذاٌٛ٘اب حمّذ مجعح إمياْ ِغاعذ أعرار
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 حمّذ زغٓ إمياْ 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 فاظً ِٛفك فاذٓ.د. َ. أ 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 ساؽذ حمّذ أٔغاَ د.أ 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 ساٟ٘ صالّي عاِش. د.أ 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 اٌشواتٟ خاتش خعري عٍٟ. د.أ 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 د٠ٚذج ٔف١غح. د.أ 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 ع٠ٛذ لذٚسٞ ٠ٛٔظ. د.أ 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 غٕاٚٞ عٍٟ اجلثاس عثذ أمحذ.د.أ 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 اٌغاعذٞ خاعُ طعّٗ ز١ذس. َ.أ 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 ص٠ٚٓ ز١ذس -د.َ.أ 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 اٌعضٞ ِصطفٝ زث١ة زغني. د.َ.أ ِغاعذ اعرار
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 امحذ عٍٟ صٙثاء. د.َ.أ 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 احلشتٟ حمّذ خاعُ صفاء ِثىن. د.َ.أ 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 اٌثٙاديل حمّذ زغٓ ِؤ٠ذ. د.َ.أ 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 اخلط١ة ٔاصش حمّذ ص١ٙة.د.َ.أ 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 عثذاهلل حمّٛد ٚالء.د.َ.أ 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 ٕ٘ٛ فٙذ دزامت.َ.أ 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 حمّٛد خاٌذ أمحذ ِغاعذ أعرار
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 حمّذ عامل أمحذ ِذ٠ش ِعاْٚ
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 فاظً عثاط أمحذ د.َ
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 حمّذ ِٛفك أمساء ِغاعذ ِذسط
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 حمّذ غامن أِني ِغاعذ ِذسط
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 اٌم١غٟ عثذاٌشصاق عٍّاْ أ١ِٕح .د
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 خاعُ حمّذ أ٠ٛب دورٛس ِغاعذ أعرار
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 فؤاد مجاي آ٠ٗ 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 مج١ً فؤاد مجاي آ٠ٗ 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 جم١ذ عثٛد تامسٗ ِغاعذ ِذسط
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 مج١ً اوشَ تؾاس اعرار
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 اٌم١غٟ زامت اتشا١ُ٘ حمّٛد تؾشٜ ِغاعذ اعرار
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 ٠ٛٔظ ذٛف١ك تالي َ. َ
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 لاعُ احلغٓ عثذ خاعُ َ. َ
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 عثذ حمغٓ خاعُ ِغاعذ اعرار
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 ساؽذ حمّذ مجأح دورٛس ِغاعذ اعرار
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 خمٍف ف١صً خٕاْ دورٛس ِذسط
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 امحذ عذٔاْ زاصَ ِغاعذ اعرار
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 ِٙذٞ فاحل زغٓ دورٛس
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 خاعُ عٍٟ زغني ِغاعذ ِذسط
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 صظ١عاخ زف١ظ 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 اٌذسِىٟ ع١ف ز١ٍّح ..
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 زث١ة تشواخ محضج ِذسط
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 محٛد ؽاوش زٕاْ .َ.َ
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 عٍطاْ مح١ذ ز١ذس َ. َ
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 خاًِ عث١ذ ز١ذس ِغاعذ اعرار
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 عّشٚ تٓ عٍٟ ِغعٛد ِثاسن صاحل خٍٛد .
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 س٘ه زغٓ خ١ًٍ اعرار
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 إٌع١ّٟ امحذ اٌىش٠ُ عثذ حمّذ.  د 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 خرب سز١ُ اسواْ. د 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 فش٠ر ٘ادٞ عثذ د 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 ٠اعني عثذاٌغالَ اتشا١ُ٘. د 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 أتٛظ١ف محذٞ أمحذ. د 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 زغني ع١ٍٛٞ أمحذ. د 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 ِٙذٞ فاحل زغٓ. د 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 محٛدٞ عثٛد خاٌذ. د ِغاعذ اعرار
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 زغٓ زاِذ حمّذ سائذ. د 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 ٠ٛ٘ٓ طا٘ش عشٜ. د 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 حمّٛد حمّذ عٙاد. د 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 داؤد ٔاظُ صفٛاْ. د 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 لادس غش٠ة فخش٠ح. د 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 فشزاْ عٍٟ عثذ ِشذعٝ. د 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 اٌغّان اجلثاس عثذ ِٕاي. د 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 ٘الي حمّذ ِٟ. د 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 اٌغ١ذ ؽساخ ٕ٘اء. د 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 أتٛظ١ف محذٞ أمحذ.. د 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 مح١ذ خاٌذ اط١اف.د 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 زٕا عامل إطالي.د 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 حمّذ عامل سٔا.د 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 واطع ِٙذٞ ص٘شاء.د 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 مح١ذ فاحل ؽُٙ.د 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 عع١ذ امحذ عّش.د 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 .حمّذ سخة حمّٛد.د 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 جم١ذ عطا ِشٚاْ.د 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 أمحذ فاظً ١ِادج.د 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 ؽا٘ني أمحذ ذمالء.د 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 ف١ٍٟ ذمٟ ٔع١ُ.د 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 ٠ٛعف عٍٟ ؽاوش ٘ذٜ.د 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 حمّٛد فاحل ٕ٘ذ.د ِذسط
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 إٌع١ّٟ محذٞ اجلثاس عثذ ٚخذاْ.د 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 اٌغ١ذ ؽساخ ٕ٘اء/ د 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 داؤد زىّد داؤد 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 محادٞ عٍطاْ سعذ دعاء .د
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 زغٓ لسطاْ دغادج ِذسط
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 حمّذ مج١ً د١ٔا ِغاعذ ِذسط
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 خعري حمّذ ساحبح ِغاعذ اعرار
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 ادلٕعُ عثذ حمّٛد سا١ٔا اٌذورٛسج
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 خغاَ سخة سخاء 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 اٌغشاج عٍٟ زغٓ سغذ ِغاعذ أعرار
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 امحذ عثذاٌىش٠ُ سغذ ِغاعذ اعرار
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 حمّذ عامل سٔا ِذسط
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 دزاَ ٘ادٞ س٘اْ 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 ساظٟ عثاط صوٟ دورٛس ِذسط
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 احلّشٞ حمّذ صٚ٘شج أعرارج
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 حمّذ عامل ص٠ذ 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 عٕاٖٚ عثذاهلل ص٠ٕة 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 صاحل ِٙذٞ عاسٖ ِغاعذ ِذسط
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 عثذ حمّذ عايل 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 صاحل مخ١ظ عثع .َ
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 ٠ٍذا ٔٙاد عر١فٓ االعرار
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 حمّذ لسطاْ عدٝ دورٛس ِذسط
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 ا حمّذ اتٛساظٝ حمّذ عسش ِغاعذ اعرار
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 اخلضسخٟ حمّذ خاعُ عشِذ ِغاعذ اعرار
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 حمّٛد س٠اض عشِذ 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 امحذ محضج ععذْٚ 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 صربٞ صائة عٍغث١ً 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 عثذ عثاط عٍّاْ أعرار
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 عثذاٌىش٠ُ طالي عٍٛاْ ِغاعذ ِذسط
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 عامل ع١ٍُ عٙا ِغاعذ ِذسط
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 أمحذ جم١ذ ع١ٍٙح ِغاعذ اعرار
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 حمّذ ف١صً ع١ّاء دورٛساٖ
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 حمّذ ف١صً ع١ّاء دورٛس ِذسط
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 خاساهلل امحذ ع١ٕاء ِذسط
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 ؽاوش زاصَ ؽزٜ ِذسط
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 وش٠ُ دعري ؽشٚق 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 خرب صع١ثً ؽفاء دورٛس ِذسط
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 اتشا١ُ٘ عثذاٌغالَ ؽ١ّاء 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 ع١غٝ حمغٓ ؽ١ّاء دورٛس ِذسط
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 اٌشت١عٟ خعري ٘ادٞ ؽ١ّاء .د
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 اٌشت١عٟ خعري ٘ادٞ ؽ١ّاء .د
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 اٌعغٍٟ صاحل دمراص صثا ِذسط
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 تش٘اْ اهلل عثذ صفاء ِغاعذ اعرار
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 عثذ زغٓ ظٟ 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 فٙذ خٍف طاسق دورٛس ِذسط
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 اجمل١ذ عثذ االِري عثذ عا١ٌح دورٛس ِذسط
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 عٍّاْ ظازٟ عاِش ِغاعذ اعرار
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 عث١ذ حمّذ عائذج دورٛس ِغاعذ اعرار
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 احلغٕٟ عٍطاْ مح١ذ عثاط َ.َ
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 اٌضٔاٞ اٌغالَ عثذ دورٛساٖ
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 اٌىؾفٟ خعفش اٌىش٠ُ عثذ د.َ
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 ٠ٛعف ؽاوش عثذاخلاٌك االعرار
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 ٘اؽُ زغٓ عثذاٌشصاق ِذسط دورٛس
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 محذ خٍف عثذاٌغراس .َ
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 امحذ عض٠ض عثذاٌمادس دورٛس اعرار
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 طعّح ٘د١ح عثذاٌىش٠ُ اعرار
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 اٌعأٟ فاظً عف١اْ عثري -
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 صغري زغٓ عزساء 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 حمّٛد مج١ً عشٚتح دورٛس ِغاعذ اعرار
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 خاعُ جم١ذ خاعة عٍٟ 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 طاسػ مج١ً عٍٟ ِغاعذ اعرار
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 لاعُ عثذ عٍٟ ِغاعذ ِذسط
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 ا١ٌاط لٕرب عٍٟ د.َ.ا
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 حمغٓ حمّذ ِؤٔظ عٍٟ 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 ٔا٠ف حمّذ عّاد ِذسط
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 فشزاْ زىّد عّاس .د.َ.ا
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 اخلط١ة اٌٛ٘اب عثذ واًِ عّاس أعرار
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 حمّذ صاحل عّش .َ
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 صٔٛاوٟ اٌض٘شاء فاطّح 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 خٛاد اٌشظا عثذ فشاخ د.َ
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 اٌعث١ذٞ واًِ مجاي فالذ 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 غامن ِٛعٝ فٛص٠ح ِذسط
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 عثذ عٍطاْ لاعُ .َ
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 اجلثٛسٞ امحذ عع١ذ لصٟ ِغاعذ أعرار
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 عثذ حمّذ وشاس 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 ِصطفٝ اٌعض٠ض عثذ دلٝ ِغاعذ اعرار
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 عٍٟ طّٙاص ١ٌٕا ِغاعذ اعرار
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 ٌط١ف داٚد ؽ١ّاء َ َ 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 ٔعّح زغني زٕاْ. َ 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 اٌؾّشٞ ف١ٍر عٍٟ ؽ١ّاء. َ ِذسط
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 اٌشواتٟ زغني صالذ امحذ  َ. َ ِغاعذ ِذسط
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 ا١ٌاعشٞ ٔا٘ط اتٛرس َ. َ 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 زغٓ فشج خاٌذ د.َ 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 ؽاکش فش٘اد ذاسا.د.َ 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 احلغٕٟ عٍطاْ مح١ذ عٍطاْ َ.َ 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 اٌم١غٟ صاحل ٠اعني طٗ َ.َ 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 زغني اِني ِاٌه ِغاعذ ِذسط
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 اٌعث١ذٞ حمّذ عٍٟ جم١ذ اعرار
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 زغني امحذ حماعٓ ِغاعذ اعرار
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 مجعح إتشا١ُ٘ حمّذ .َ.َ
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 عذٔاْ محذاْ حمّذ ِغاعذ ِذسط
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 ؽا٘ني عاِٟ حمّذ 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 اٌؾ١خأٟ ععٛد حمّذ .أ
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 اٌثدريٞ عثذٖ حمّذ 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 خاعُ عٍٛاْ حمّذ 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 صاحل عٍٟ حمّذ ِغاعذ اعرار
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 زغٓ لسطاْ حمّذ ِغاعذ ِذسط
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 حمّذ واظُ حمّذ ِغاعذ ِذسط
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 عٍّاْ وش٠ُ حمّذ .د
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 عثذاهلل حمّذ امساع١ً ٔثٙاْ حمّذ ِغاعذ ِذسط
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 ؽاوش امحذ حمّٛد ِذسط
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 عع١ذ صاحل حمّٛد 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 عثذاهلل حمّذ ِشفد 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 ا١ٌٍثٟ حمّذ اٌغ١ذ اٌظا٘ش عثذ ِشٚج 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 اٌماظٟ ٠ٛٔظ ِشٚج .َ.َ
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 خثاس غٕٟ ِشٚج دورٛس ِذسط
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 عٍٟ لصٟ ِصطفٝ ِغاعذ ِذسط
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 محٛدٞ خ١ًٍ ِفاص ِغاعذ ِذسط
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 ِٛعٝ واظُ ِٕرٙٝ 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 عٍٟ حمّذ ِٙذٞ ِغاعذ ِذسط
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 سؽ١ذ جم١ذ ِٕٙذ ِغاعذ ِذسط
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 زغني جم١ذ ٔاد٠ح ِغاعذ اعرار
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 ؽش٠ف ِغعٛد ٔاد٠ح ِذسط
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 ؽث١ة حمّذ ٔا٠ف دورٛس اعرار
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 ؽث١ة حمّذ ٔا٠ف اعرار
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 زاِذ عادي ذمالء ِغاعذ اعرار
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 حمّذ عثذ ٔذاء 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 عثذاهلل اٌعض٠ض عثذ ثحٔغ١ ِغاعذ اعرار
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 ٔاخٟ حي١ٝ ٔغُ ِغاعذ ِذسط
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 جمٙٛي عٍٟ ٔٛس .أ
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 جمٙٛي عٍٟ ٔٛس .أ
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 جمٙٛي عٍٟ ٔٛس .أ
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 زغٓ ٠اعش ٔٛس 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 خاعُ ٌٛاء ٔٛسا ِغاعذ ِذسط
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 اخلؾاب خ١ًٍ ٠ٛٔظ اإلٌٗ عثذ ٘ثا ِغاعذ ِذسط
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 حمّذ زى١ُ ٘ذٜ .َ
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 طا٘ش عثذاهلل ٘ذٜ ِذسط
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 ٠ٛ٘ذٞ ٕ٘ذاٚٞ ٘ؾاَ اعرار
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 ظا٠ع عامل ٕ٘اء ِغاعذ اعرار
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 اٌغامل زامت محٛد ٕ٘ٛف 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 عٍٟ زغني ١٘فاء َ. ا
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 ٔاٟ٘ سصاق ١٘فاء ِغاعذ اعرار
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 ٠ٛ٘ذٞ ٕ٘ذاٚٞ ٚعاَ دورٛس ِذسط
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 محذ ص٠ٕض ٚعٓ ِذسط
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 احلافظ عثذ زغني ٚظاء 
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 ٔعّح ٘ادٞ ٚفاء ِذسط
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 أمحذ اجلثاس عثذ ١ٌٚذ اعرار
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 صعة فاسط ١ِٚط .د.َ.ا
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 ادلفشخٟ حمّذ ٠اعني .َ
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 صا٠ذ لاعُ امحذ ِغاعذ ِذسط
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 صاحل تاعُ عّاس دورٛس ِغاعذ اعرار
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 زغني حمّذ تاعُ دورٛس ِغاعذ اعرار
 الموسومة  كترونيةلاال دوليةمحاضرة الالفي 

 ((اخلطاب اٌفٍغفٟ ..ٚعؤاي اٌردذ٠ذ))

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

عبر منصة  09/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

ٔعّح د٘ؼ فشزاْأ.َ.د.  
ع١ّذ و١ٍح اٌعٍَٛ االعال١ِح/ ٚواٌح     



 

 


