
 

 
 
 
 

 

  بشكرها وتقديرها الىلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تتقدم عمادة

 الغرناطي الكتاني مليكة. د
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةال القائها في

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا 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

 ادةــم سعـمري. د
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةال القائها في

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا 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 ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةال ادارة في

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

  بشكرها وتقديرها الىلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك عمادةتتقدم 

 برهان اهلل عبد صفاء دم..أ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةال ادارة في

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

  بشكرها وتقديرها الىلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تقدم عمادةت

 موسى كاظم منتهى املهندسة
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةال تنظيم في

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا 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

 عبد حممد سايل املهندسة
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةال تنظيم في

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 فرحان دهش نعمة د.م.أ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا 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 هند م.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 خلف عبود حممد
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا 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
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ثويني جفات محيد د م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا 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 ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا 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 ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 نعمه حسني هيفاء م. م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 طه وليد مياسة.د.م.أ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا 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 الدكتور االستاذ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 املهداوي عبداملقصود صالح حممد. ا
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد علي النور فجر
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا 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
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا 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.م.ا
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبداهلل حممد امساعيل حممدنبهان. م.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 املقصود عبد عزيز حممد. د. أ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 داود عالوي ساجدة.د
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عالوي مرضي عبدالرمحن.د.أ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي حسني شهد د.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا 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
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسن حامت حيدر
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الزيدي حسني علي حسني ايناس
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد كاظم حممد. م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا 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 ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبدالواحد اميان م.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حيدر عباس حممد
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 التميمي كريم حامت حممد
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اخلطيب فاضل قصي د.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 غوايل علي حممد
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا 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. د. م. أ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سلمان داود امساء
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 فرحان عبد أمحد
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الزركاني عقيل
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا 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 الدكتور األستاذ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا 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 ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جاسم كريم علي
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا 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 أمساء
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا 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 ابوبكر أمحد د.م.أ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبداهلل ويل علي فاطمة. د. م. أ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد فيصل زينة م٠م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الذحباوي عبد حممد علي
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علوان حسني امساء.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي عباس كرار م.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 محيد كاظم زينب م.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا 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
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا 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 ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 النصراوي محزة حسني عقيل. م.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا 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. د.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 احللبوسي محادي مجعة حممد. د. م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 لفخ زيدان رشا.م.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبد حممود اهلادي عبد د م ا
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 زيني الشيخ سعدعبيد رعد الشيخ م-م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا 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 د م أ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا 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.د
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا 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 ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 محزة حممد جاسم رنا م.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 آمال رابية األستاذة
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي حسني عويد خالد
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 إبراهيم سامل انتصار.د.م.أ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي الستار عبد رواء. م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حامد العليم عبد حامت م.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 صادق قيس نيازك املساعد املدرس
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جاسم إبراهيم حوراء.د
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا 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 ختام م. م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسن حممد سعد.د.م.أ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 خزعل حسن عبري
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا 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 ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 بوكريم مصطفى
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا 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. د.  م.  أ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الزيدي حمسن كايف
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 كاظم جبار جناة.د
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مدلول جلوب يسرى الدكتورة
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسني صاحل وسن.د.م.أ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 فرحان ايوب هند م.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا 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 ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبود مرموص مهند: د ام
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا 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 خولة
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا 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. م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 هادي شهاب امحد
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 العبيدي حممد علي جميد.د.أ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسني عليوي أمحد. د
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا 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.م.ا
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 محودي هاشم عالء
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 العكيلي الصاحب عبد عبدالواحد عهود د.أ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الضايف عبد الرسول عبد لطيفة د أ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اوريثة حييى علياء م.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مزيعل عبد دريد
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا 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. د
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا 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.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 احلسيني سعيد عدنان قصي د.م.ا
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 (مساعد مدرس) مشكور صاحب ملياء
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

ي سلمان امحد شهاب. د
ّ
 العز

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حميسن هاشم حممد. م.أ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 غضيب رحيمة مائدة.د.م.ا
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 العايل عبد جوده مصطفى. م.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 نهاي حسون حممد.د.م.أ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 داود سليم رغد م. أ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا 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 ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 احلسيني سعيد عدنان قصي د.م.ا
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا 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.ا
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا 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
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 قاسم احلسن عبد جاسم م. م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا 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 حيدر م. م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علوان حسني ياسني
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امحد حسن نفلة. د. م. أ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سعدي صهيب ناهد
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 العيساوي عباس عليوي أمحد. م.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 (العربية اللغة قسم يف دكتوراه طالب) شنيرت طاهر زهري
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 راشد جبار حامد
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 دحام أمحد دحام
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حمل طالب علي م م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 شكر حممد اياد. م.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا 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 د.م.ا
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 القاهرة حممود أمحد هالة/ دكتور أستاذ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جياد جرب حممد أمل
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عقيده ماجيستري طالبة/ بالسم غني بيداء
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سامل لكام جنالء. د
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سلمان الغفور عبد آمنة
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 املوسوي مسلم الصادق جعفر البنني أم م.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مهدي محد حممد. د
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الربيعي عبدالنبي منصور عمار
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممود ياور خريية م.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مذكور ثجيل يسرى. د.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

Redmi 
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 (باحث معاون) ابراهيم خضر مريم
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبداهلل طاهر عبداهلل هدى املدرس
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الركابي حسني صالح امحد م م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 محزة امحد نصرية.د.أ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا 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 م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا 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 ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الزركاني حسن خليل الدكتور االستاذ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي معوض الرمحن عبد/ الدكتور
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 صاحل حسن رباب.د.أ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الباجالن أمني جميد ميادة د.م.ا
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 العاني سعيد ابراهيم خليل.د.م.ا
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سلوم الرزاق عبد الدين عماد. د.م.ا
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الشبلي حممد نعيم حربي.د.أ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مساعد مدرس/ عبد علي هدير
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا 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.د.م.ا
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا 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 ـالموسوم ةـكترونيلاال نــدوة الدوليــةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 


