
 

 
 
 
 

 

  الى بشكرها وتقديرهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تتقدم عمادة
 هادي رضا د.م.أ

 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية  القائه في

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

  الىبشكرها وتقديرها لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تتقدم عمادة

 اخلطيب رشا .د
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية  القائه في

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

  بشكرها وتقديرها الىلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تتقدم عمادة

 املقصود عبد امحد .د
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية  القائه في

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

  بشكرها وتقديرها الىلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تتقدم عمادة

 الشمري ابراهيم ثائر د.أ
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية  إلدارة

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

  بشكرها وتقديرها الىلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تتقدم عمادة

 برهان اهلل عبد صفاء د.م.أ
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية  إلدارة

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 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

 حسن حامد حممد رائد د.م.أ
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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.م.أ
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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

 محود شاكر حنان م.م
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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

 عبود توفيق عبود د.م
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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

 اخلزرجي وذاح صالل حممد د. م
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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

 الشمري فليح علي شيماء .م
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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 خضر مريم 
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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 قاسم هيثم مدرس
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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 د.م.أ
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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 سلطان محيد سلطان م.م
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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 امحد د.م.أ
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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

 املهداوي اهلل عبد حسني حممد د.أ
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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 .م
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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 م.م
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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 ويس صاحل د.م.أ
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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

 جبل جدعان شاكر .م
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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

 عباس األمري أناهيدعبد أستاذ
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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

 زيطاري حممد أحالم دكتوراه باحثة
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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

 احللي عباس حسني ابراهيم منذر د.أ
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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

 ياسني طه سرى د.م.أ
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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 د.م.أ
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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

 فالح سامل بن م.م
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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

 سلطان محيد عباس م.م
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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

 شيخي رضوان الباحث
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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

سر برزان د.أ
َّ
ي
ُ
 احلميد حـــــامد م

 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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

 حمسن حممد مؤنس علي م.م
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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 يوسف واقدة د.م.أ
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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 د.م.أ
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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

 اخلاقاني قاسم احلسن عبد جاسم م. م
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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 صاحب شاكر د.م
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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 م.م
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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

 اجلميلي عباس خضر حممد م.م
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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 سعد مروه م. م
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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 م. م
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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.أ
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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

 مشكور صاحب ملياء م.م
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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

 محادي فيصل وصال م.م
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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

 النعيمي فيان د.م.أ
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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

 مشفي ضياء تغريد د.أ
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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

 حمان سياب حممد د.م.أ
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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 ياسني يامسني .م
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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 رعد م.م
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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 شيت ابراهيم م.م
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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 اياد باسل م.م
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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

 عواد عبد حممد كرار 
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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 حازم هبه .م
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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

 احلافظ حيدر خالد د.م.أ
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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

 عباس خضري شفاء د.م.أ
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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 انعام د.م.أ
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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

 حلو حسن هزار م.م
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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 حازم زينب .م
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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 عبد امحد هيفاء د.م
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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

 شريف سامل روانم .م
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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 رحيم مسر د.أ
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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

 الزهراء بوداود خلويف استاذ
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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

 بولس سليم دريد م.م
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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

 حجازى حممد هامن حجازى حممد هامن
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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

 خلف زيدان خلف د.م.أ
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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 غامن عثمان د.م.أ
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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

 مجيل علي د.أ
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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

 الكريم عبد اجمليد عبد منار .م
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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 عبد امحد نسرين .م
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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 عماد ايناس د.م.أ
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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

 خضري الرزاق عبد ضمياء مدرس
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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

 مخاس طه نرباس د.م.أ
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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 عودة هيام د.م.أ
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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 مكي ثامر د.م
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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

 إمساعيل خليل ليال م.م
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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 مزهر غصون د.م.أ
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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

 موىل حسني صبا د.م.أ
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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 حسني أمحد عبدالستار .م
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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 دهام حممود د.م.أ
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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

 قاسم علي منذر م.م
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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

 مخاس طه ميساء د.م.أ
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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

 مهدي وعداهلل رنا .م
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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

 مصطفى السالم عبد اسراء .م
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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

 الدين حمي سعد سبل م. م
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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.م.أ
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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

 الصفار رشيد أسامة د.أ
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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

 حسن صاحل رباب د.أ
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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 خلف انتصار .د.م.ا
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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

 الغنطوسي محد ابراهيم الرمحن عبد د.أ
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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 خالد د.أ
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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

 حلواص عبيد قسمة م.م
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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 جاسم لينا م.م
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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

 حسن مزبان ساجدة د.أ
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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 امحد هيثم د.م
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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

 الركابي هادي علوان عباس .م
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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

 محيد عدنان وفاء د.أ
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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 عزيز عبدالقادر استاذ
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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 محدان مقتدر د.أ
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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

 السوداني سرحان جميد أنوار د.م.أ
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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 عويد حممد استاذ
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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

 البدر الستار عبد بدر عبري د.م.أ
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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 اللطيف عبد بشار استاذ
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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

 حمسن رحيم الكريم عبد .م
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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

 راشد حممد مجانة د.م.أ
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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 فوزي نرباس د.م.أ
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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 حامت حسني أستاذ
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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

 العقابي مهدي نضال مدرس
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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 
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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

 غني عبداهلل امساء د.م.أ
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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 سعيد انوار استاذ
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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

 جمذاب كريم غصون د.م
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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 ناصر حممد صهيب د.م.أ
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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 عبدالكريم رغد د.م.أ
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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

 اهلامشي حسني احلميد عبد سلمى استاذ
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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 امحد حازم بكر ابو امحد د.م.أ
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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 جميد مهند م.م
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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

 حسن فرج خالد .م
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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

 زعيج حممد حسني م.م
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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 .م
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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 جناح واثق د.م.أ
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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

 حجي مردان غسان .م
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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 الدين ضياء نور د.م
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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 جعفر صادق د.م.أ
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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 مازن سرى م.م
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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 عدنان تغريد د.م.أ
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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

 سهم لعيبي نهى د.م
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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

 املنصوري حممد مقبل أمحد د.أ
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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 انس د.أ
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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

 محزة الكريم عبد زينب د.م.أ
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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

 ارخيص صاحل حممد د.م
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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

 رجه محاد االء د.م.أ
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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 الباقي عبد صبا د.م.أ
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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

 الستار عبد احلق عبد هند .م
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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

 خضري صائب سالفة د.أ
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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

 عبيد جبار عبداملنعم .د
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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

 عباس خضري صائب حممد د.م.أ
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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 امحد سرى د.م
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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

 خضري صائب فينوس .م
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 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

 الشرع كريم احلبار عبد أمل د.أ
 ة ـالموسومالمحاضرة الدولية في 

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات
  

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 


