
 

 
 
 
 

 

  بشكرها وتقديرها الىلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تتقدم عمادة

 الشريف حممد الطاهر الدكتور   
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةال القائه في  

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

  بشكرها وتقديرها الىلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تتقدم عمادة

 ويــالعل علي وزيــف. د
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةال القائه في  

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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 ـالموسومة ــالدولي نــدوةال ادارة في  

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

  بشكرها وتقديرها الىلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تتقدم عمادة

 برهان اهلل عبد اءــصف د.م.أ
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةال ادارة في  

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

  بشكرها وتقديرها الىلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تتقدم عمادة

 موسى كاظم منتهى املهندسة
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةال تنظيم في  

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

  بشكرها وتقديرها الىلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تتقدم عمادة

 عبد حممد يـسال املهندسة
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةال تنظيم في  

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسني حممد. معني زينة. د.م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حبيرت عبداهلل زينب. م.م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 (باحث معاون) ابراهيم خضر مريم
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد جاسم جميد. د. م. أ
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جواد سعيد انوار د.ا
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 هاشم جبار ستار د. م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 داود كاظم محيد. د. م. أ
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 صاحل عمارباسم د م ا
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الكناني زامل كرم صبيح.د.م.ا
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 هوبي صاحل الستار عبد. د.م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 خالد علي بسام. م.م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبود عبداالمري ايناس مساعد مدرس
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ابراهيم عبدالسالم شيماء
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 هوين طاهر سرى. د. م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 شاكر أمحد حممود.د.م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

Dr.Dunya Abdulsahib Hashim 
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي حسني شهد د. م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 زيطاري حممد خولة
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الكناني حسني قاسم زهراء
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 كاظم الستار عبد الكريم عبد أمينة د.م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسن امحد زهراء م.م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اكرب حممد حنان م. م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 خلف القادر عبد هند. م. م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عالوي مرضي عبدالرمحن.د.أ
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جبار غني مروج. د. م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 نصيف كاظم فراس.م.م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عيدان صادق بان. د
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 طاهر صالح رنا. د.م.أ
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الروبخ أمال الباحثة
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبدالوحد اميان م.م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممدفاضل ثامر نور م.م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبداجلبار سعد ارعم م.م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي حممد علي عبد امحد. م. م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 خليل احلميد عبد ضحى
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 دخيل حسن حممد. د. أ
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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 ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 النصراوي هويدي عباس ثائر. د.م.ا
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ابراهيم سالم ريم. د
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبد صاحب فاطمة.د.م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 زيطاري حممد أحالم
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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 ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ثويني  جفات محيد د م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سعدون ياسر هدى.د.م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الرضا عبد كاظم سارة د.م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حبيب صالح الدين ليث. د. م. ا
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسني هادي على د. م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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 ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الغامني حممد منصور فاتن. د. م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 غوايل علي حممد
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 دحام هادي رهان
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الصاحب عبد الواحد عبد عهود.د.أ
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امحد حسن سوزان م.م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عاكف زياد عمر الدكتور املدرس
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اخلطابي زيد عبد يوسف. م.م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ياسني خلف فهد
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد رجب حممود.د.م.أ
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبد صاحب هیرق م. م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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 ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 يوسف امساعيل مالذ م.م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 محد سعدون عمر
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حريش محيد خلوده
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 شكر حممود صابرين. م. م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 رجب عبد مها. م. م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

Dr. Bassem k khalaf 
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 فليح تيمور أمحد. م.م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الطائي فرحان دهش نعمة.د.م.ا
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 املوسوي جاسم إبراهيم حوراء. د
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سابط داشور علي وفاء م.م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مجيل حممد زينب. م.م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 غالب جعفر وجدان م م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عباس خضري شفاء.د.م.ا
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 لعيبي ابراهيم االء.د.م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبيد حممد ميس
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اجلبوري حممد صاحل عمر
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 البدران بان االستاذة
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مهدي عادل عمر. د.م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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 ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 هاشم شعبان إنتصار. م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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 ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبداهلادي حارث وفاء م.م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسني هادي حسني. م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 السامل إمساعيل عبدالزهرة د م أ
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علوان حامت شكرية.م.م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسن حسني ساره م. م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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 ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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 ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 محزة كاظم علي د.م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عباس محادي قاسم نوال د٠م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اخلفاجي صادق جعفر بيداء. ا
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 شهاب دحمم اثري.د.ا
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ياسني نعمه عدي
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبد سلطان قاسم
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الرضا عبد سالم بشرى.د
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عريبي محيد امين.م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 احلسيني سعيد عدنان دقصي.م.ا
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حنان يوسف بن
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 يونس توفيق بالل
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 املعموري علي حسني عبيس علي. م.م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد عرفات فضيلة. د. أ
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 . محزة شخري حممد م.م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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 ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 زيني الشيخ عبيد سعد رعد الشيخ م.م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 شرقي جواد نسرين.د.م.ا
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جاسم طارق زياد
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جبلره جليل اريج
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 القرني لطيف حممد االستاذ
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبداهلل حممد مرفت
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ذيبي الرشيد حممد
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الكرميي الصاحب عبد الرزاق عبد ضياء نور
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ابراهيم سالم نغم.د.م.أ
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 موسى كاظم منتهى
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حقوقي/ اجلميلي محاد صباح حممد
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 طاهر عبداهلل هدى.  م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 العاني فاضل سفيان عبري
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جاسم حيدر عصام م.م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اخلزرجي حممد جاسم سرمد
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 املعموري حممد اخلضر عبد علي. د
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 دويلي محزة االء. د.م.أ
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حمسن حنون بشرى د.م.أ
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 العبيدي جميد محيد إسراء
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عايد علي هدير. م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مهدي كريم حممد علي د. ا
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عويد قدوري يونس الدكتور االستاذ
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جميد مداهلل مها د. م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 يوسف شاكر عبداخلالق. أ
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 محيد ناجح ليث املدرس
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسن هادي زينب. د.ا
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 زيدان امساعيل عذراء.د.م.ا
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امشهر محد علي ابراهيم. د
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عباس خضري زهرة.د.م.أ
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 القيسي صاحل ياسني طه م.م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسن مزبان ساجدة.د.أ
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 صادق قيس نيازك م.م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حاجم الستار عبد أسيل د م ا
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي الستار عبد رواء. م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 محزة امحد نصرية.أد
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسن ستار زهراء د.م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 غني حييى علي.د.م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 يوسف عادل هبه م.م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الزهراء خلويف
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مصطفى فاحل رشا. م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 دالف عبداحلميد فتحيه. د
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جميد مداهلل فراس. د.ا
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جرب رحيم اركان د.م.أ
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حيي بن سامية الباحثة
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الرمحن عبد كريم شرمني
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبدالوهاب عباس ابراهيم غازي. م. م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة تكنلوجيا  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ المعلومات
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 


