
 

 
 
 
 

 

 بشكرها وتقديرها الى بغداد العلوم االسالمية / جامعة  تتقدم عمادة كلية

 عبد حسني محزة.د.أ 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االال إلقائه في

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 بشكرها وتقديرها الى بغداد العلوم االسالمية / جامعة  تتقدم عمادة كلية

 الكتاني محزة دكتور 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االاللقائه إفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 بشكرها وتقديرها الى بغداد العلوم االسالمية / جامعة  تتقدم عمادة كلية

 الشمري إبراهيم ثائر.د.أ 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالإلقائه في 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 بشكرها وتقديرها الى بغداد العلوم االسالمية / جامعة  تتقدم عمادة كلية

 برهان اهلل عبد صفاء.د 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالإلقائه في 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 منصور رزاق غفران 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي بصفة منظم 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 قحطان الدين سراج حممد.د 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 غامن موسى فوزية مدرس
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مشخي خضري بشرى مدرس
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عويد قدوري يونس. د.أ 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اجمليد عبد االمري عبد عالية دكتور مدرس
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 زوير راضي حممد االستاذ 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سامل ساجت رياض.د 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 محدان قحطان حمسن. أد 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 بردي وحيد أمحد.د 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 القرني عديل إهليات نور 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 العبيدي رشيد جميد محيد إسراء مساعد مدرس
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 العتابي جرب مزهر رحيم.د.م.أ 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حداد طعيمه مارلني 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مخيس حممود شيماء/د 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 السالم عبد حممود حممد مدرس
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 السعدي غازي حسن.د 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 نصيف صاحل فرح 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي محود طه جاسم د 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 العبيدي رشيد جميد محيد إسراء مساعد مدرس
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الطائي فرحان دهش نعمة.د.م.ا 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 طه نوري ايناس مساعد مدرس
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حداد طعيمه مارلني 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 خليفة كاظم هناء .د.م.ا
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 العتابي رحيمة حسن علي .مساعد مدرس
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 زغري الكريم عبد فرات مساعد استاذ
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ابراهيم عبدالسالم شيماء 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبدالواحد محود شكرية د. م 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اخليكاني كاظم خلف حممد.د.م 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عدوان تركي مسري.د 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 موسى كاظم منتهى 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اجلبوري امحد سعيد قصي.د.م.ا 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جبار غني مروج دكتور مدرس
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 محدان قحطان حمسن. أد 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 العزاوي عباس فاضل حيدر. د 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 نايف محيد هدى 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 زوير راضي حممد 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 هوين طاهر سرى. د 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 املنعم عبد حممد الدين حسام مدرس
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امحد حممد مثىن.د 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 هايش دهله أمساعيل م.م 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ناجي حييى نغم مساعد مدرس
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبد حممد سايل 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اخلطيب الوهاب عبد كال عمار.د.أ 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 طاهر عبداهلل هدى مدرس
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 املختار  صاحل أمحد حازم بكر أبو أمحد. د.م.أ 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 هايش دهله إمساعيل م.م
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 فريح هادي عبد د 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 نعمة حسني حنان. م 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 املختار صاحل أمحد حازم بكر ابو أمحد. د.م.أ 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 شاطي صدام ميثم د.م
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 النوري جاسم علي حسني مساعد مدرس
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 رشيد عزاوي سعيد دكتور مساعد استاذ
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اخلزعلي حسني عباس مصطفى 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 نعمة حسني حنان. م 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ابراهيم عبدالسالم شيماء 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 دامج جحيل طالب د 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 السدر حرجان حممد جاسم.د 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسني حممد باسم.د 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد فاروق امحد دكتور مدرس
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 نعمة حسني حنان. م 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد ابوراضى حممد سحر 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 بلچي قاسم هبة مساعد مدرس
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الزركاني رهك حسن خليل دكتور استاذ
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد ابوراضى حممد سحر 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 العبيدي هادي ثامر أسرار مساعد مدرس
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امحد حسني حممد هناء.د 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 خلخال هادي حيدر دكتور مدرس
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 فخري رياض حممد مساعد أستاذ
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 كريم دعري شروق 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 باقي محه نوري يوسف الدكتور 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبداهلل حممود اوس مدرس
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ناهي رزاق هيفاء مساعد أستاذ
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 هوين طاهر سرى. د 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الكاظم عبد حامت زهراء مساعد مدرس
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جاسم فياض ظاهر مساعد أستاذ
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي طهماز لينا مساعد استاذ
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممود خالد أمحد مساعد أستاذ
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الزهريي غناوي علي اجلبار عبد  أمحد.د.أ 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ناهي رزاق هيفاء مساعد استاذ
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مطر آل علي حسني عباس مؤيد مساعد استاذ
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 زايد الرمحن عبد ايناس مدرس
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امين مدرس
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ارحيم مجيل سامي.د 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 .ظاهر حممد رجب حممود.د 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبدالرمحن سلمان اسراء مدير معاون
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مطر آل علي حسني عباس مؤيد مساعد استاذ
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 منخي جعيز حسني مساعد مدرس
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 أمحد فاضل ميادة.د 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 طارش مجيل علي مساعد استاذ
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جسام رجب رجاء 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي قصي مصطفى مساعد مدرس
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جواد كامل امين 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 القيسي حامت ابراهيم حممود بشرى مساعد استاذ
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبد عباس سلمان.د 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علوان هاشم براءة مدرس
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 احلمداني سليمان خلف بسام. د. م. أ 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سلمان حسن أمحد مدرس.م
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

طيفي أمحد عمرو. د 
ُ
 شحاتة ع

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 محد جبري علي معلم
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جاسم سعدون نادية م.م
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 شكيب صارم أمين مساعد استاذ
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 النوري حممد سعدون بشرى مساعد استاذ
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 العتابي جرب رحيم اركان. د 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 العبيدي هادي ثامر أسرار مدرس مساعد
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 خليفة عواد حسام د.م.ا 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 البهاديل حسن خنساء.د.م.ا 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبداهلل حممود والء.د.م.أ 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جميد طه ناهده.د 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سعيد هايش دهله إمساعيل 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 بندر احلسني عبد سارة مدرس
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 Hadeel yasin 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 داغر فرحان كاظم عالء مدرس
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 محودي عبود خالد. د.م.أ 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 دحام محزة صبيحة مساعد أستاذ
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حييى قدوري نغم.د 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 بندر احلسني عبد سارة مدرس
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الصاحب عبد اجلبار عبد افراح. م.أ 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الرفيعي داود عالوي ساجدة. د 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 احلسني عبد رحيم فاطمه.د 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الرفيعي داود عالوي ساجدة د.م
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اإلندونيسي مستمر حممد بن اهلل عطاء حممد 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جمبل خضري ياسني.د 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 كاظم شنون كاظم مدرس
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسني ناصر حسني د.م.أ 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 االمري عبد هاشم علياء دكتور مدرس
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 فائق عدنان حوراء مدرس
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 السراج علي حسن رغد مساعد أستاذ
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جاسم حممد ايوب مساعد أستاذ
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسني رسول ابتسام مدرس
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 محد فرحان بيداء مدرس
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 شهاب محيد باسل مدرس
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 األمري عبد سامي نظام حممد مساعد مدرس
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 صاحل باسم عمار.د 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 زايد قاسم امحد مساعد مدرس 
 الموسومة  كترونيةلمحاضرة الدولية االالفي 

 ((وتطوره إىل مدارس لتنظيم اجملتمع وبنائه نشأة التصوف يف االسالم))

والعالقات بالتعاون مع شعبة االعالم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

عبر منصة  23/01/2021بتاريخ  العامة ووحدة تكنلوجيا المعلومات

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 


