
 

 
 
 
 

 

 بشكرها وتقديرها الىالعلوم االسالمية / جامعة بغداد  تتقدم عمادة كلية

 احلسيني عدنان قصي الدكتور 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرلقائه إفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 بشكرها وتقديرها الىالعلوم االسالمية / جامعة بغداد  تتقدم عمادة كلية

 الكتاني الشريف حسناء الدكتورة 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضر القائهإ في

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 بشكرها وتقديرها الىالعلوم االسالمية / جامعة بغداد  تتقدم عمادة كلية

 خضري إبراهيم ثائر الدكتور 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرلقائه إفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 بشكرها وتقديرها الىالعلوم االسالمية / جامعة بغداد  تتقدم عمادة كلية

 برهان عبداهلل صفاء الدكتور 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضر إلقائه في

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 منصور رزاق غفران 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي بصفة مقرر 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 املوسوي جميد جاسب علي 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي بصفة منظم 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 املفرجي عبداهلل حممود مروة. م. م 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الطائي محيد شهاب امحد عبدالرمحن خبري
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 احلديدي امساعيل حممد جاسم. د.أ 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 املفرجي حممد عبداهلل علي احلقوقي. م.م 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الرازق عبد عماد عمرو دكتور
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 املفرجي حممد عبداهلل حممود حممد 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اجلابري محد عبود ناصر دكتور
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 املفرجي حممد عبداهلل الدكتورحممود.أ 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 نامس سلمان حممد. د 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 صاحل حممد موفق غسان احلقوقي
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 صاحل ابراهيم زينب مساعد مدرس
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مخاس طه نرباس. د.م.ا 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مخاس طه ميساء. د.م.أ 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عيدان ياسني عامر دكتور
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 أعراب الرمحن عبد بن اهلل عبد 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عيسى فاضل عباس مساعد مدرس
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 بوشعيب نعمان اهلل عبد قضائي خبري مهندس
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 رحال اللطيف عبد 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبد حممود اهلادي عبد دكتور
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عالوي مرضي عبدالرمحن دكتور
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اللهيبي عدنان امين 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 شندي عبداهلل عدوية 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 احلميد عبد اجلبار عبد عفاف دكتور
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 صاحل قدوري افراح دكتور مساعد استاذ
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي عدنان ختام مدرس
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 املختار صاحل امحد حازم ابوبكر أمحد.  د.م.أ 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جواد محزه حممد احسان دكتور مدرس
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 طارش كاظم علي 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 Murtadha.F.Hanon 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد ويس صاحل.د.م.ا 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 احملمودي مهدي حمسن عقيل مساعد أستاذ
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امحد عبد امساء مساعد مدرس
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 العبيدي هادي ثامر أسرار م.م 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

ass.lectur Awin ibrahim mohammed 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اللهيبي كنوش عدنان امين.أ 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ابراهيم جليل ايسر 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حييى وليد ازل دكتور مدرس
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبداهلل حسني معن دكتور مدرس
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جميد حسن بان رسمد
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اخلفاجي صادق جعفر بيداء مساعد أستاذ
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 خرية بلحرب 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 القيسي حامت ابراهيم حممود بشرى مساعد استاذ
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حبيات ابراهيم 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اهلرام ابراهيم 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 هاشم ناصر بشرى دكتور مساعد استاذ
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الشامخ عبداهلل حممد أستاذ
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جعفر النبي عبد رغد دكتور مساعد استاذ
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 شاكر امحد حممود مدرس
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي حسني ملياء. د 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الكريم عبد عباس. د 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سلوم الرزاق عبد الدين عماد. د 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امحد مجيل علي. د.أ 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امحد حممدسعيد عقيل مدرس
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد الرمحن عبد أيسر مدرس
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 البارودي حممود يوسف هديل. د 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 خليفة كاظم هناء .د.م.ا
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امحد فائق ملى مساعد استاذ
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 احلسيني سعيد عدنان قصي مساعد أستاذ
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الطائي علي غامن سعد مدرس
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 Saad ghanim Ali Al-Taie مدرس
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امساعيل حمسن سعدون د.م
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي صاحل سهري دكتوره
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مشفي ضياء تغريد. د.أ 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي مكي ثامر مدرس
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 البكري جابر جميد وسام. د.م.أ 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عويد قدوري يونس. د.أ 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 رزوقي حامت زينب دكتوره
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد عبداهلل محزة. د.م.أ 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد عودة هيام دكتور مساعد أستاذ
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 العطار امحد علي ياسني. د.م.أ 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 كاظم محيد قحطان دكتور
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سلمان الواحد عبد زينب. د.م.أ 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الزم محادي جميد اقدم مهندسني.ر 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 لفته فرج اسراء مساعد مدرس
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 االمري عبد انور الزهراء فاطمة 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 احلسني عبد أمحد فاطمة مساعد مدرس
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 السويطي علي حسني حممد الدكتور 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 القريشي محود حممود الدكتور 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الشمري الكاظم عبد حسنني الدكتور 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 البديري خضري الدكتور 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 كنوش عدنان صابرين 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مشفي ضياء غنية دكتور مدرس
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 فتحي عبد غامن اوراس السيد
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 فتحي عبد غامن اسراء د.م 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 فرحان سليم غيث الدكتور 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 محزة منصور غنية مساعد مدرس
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 أسعد حسني سرى 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ناهي رزاق هيفاء مساعد أستاذ
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 يونس حسن خولة.د 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جنان محيد أستاذ
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبدالرمحن رضا حنان. د 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 نعمة حسني حنان. م 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الكتاني علي بن احلسن 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 صاحل ابراهيم هناء 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مسافر حسن 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي حسن حسني 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 طاهر عبداهلل هدى مدرس
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

assistant teacher Huda Jamal Mhamad 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 املنعم عبد حممد الدين حسام مدرس
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 منخي جعيز حسني مساعد مدرس
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 فرج محيد اميان مساعد مدرس
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 إراوي أمحد حممد 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الرضا عبد كاظم عصام دكتور مساعد استاذ
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جاسم األمري عبد جاسم دكتور مدرس
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي محود طه جاسم د 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 كويم حسن جنان مدرس
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اهوين كريم كاظم مدرس
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 محودي عبود خالد مساعد استاذ
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عثمان علي كفاح مدرس
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سعيد ابراهيم خليل مساعد استاذ
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسن فرج خالد.د 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مشكور صاحب ملياء مساعد مدرس
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد جاسم لينا مساعد مدرس
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اوريثة حييى علياء مساعد مدرس
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 السباعي مزوز إبراهيم 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عطا علي حممد. د 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 شده سعيد مها مدرس
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 .ظاهر حممد رجب حممود.د 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 العماري حممد 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الكريم عبد اجمليد عبد منار مدرس
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 فرج شهيد مروة م.م
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 أمحد فاضل ميادة.د 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد كاظم حممد مساعد مدرس
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد صاحل مهدي الدكتور 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عمرو بن علي مسعود مبارك صاحل خلود .
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 محدان قحطان حمسن الدكتور األستاذ 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حمسن مدحم بن حمسن 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ميانة أمحد بن مصطفى 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 Mouna Kettani 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 لعيبي امحد زهراء 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 موسى كاظم منتهى املهندس
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي قصي مصطفى مساعد مدرس
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جاسم علي حممد عبداهلل مثىن مساعد استاذ
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 املفرجي عبداهلل حممود نورا 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 احلدوشي نادن إبراهيم الدكتور
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد علي جناة مدرس
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اجلابري محد عبود ناصر دكتور
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد صادق قيس نيازك مساعد مدرس
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مهدي عادل عمر مدرس
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 احليايل عباس سعدي عمر. د 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الراعي أمحد عمر 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 Abdelaziz oulhaj 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 السامل امساعيل عبدالزهرة مساعد استاذ
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 هداب ساجت سناء دكتور استاذ
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسن حممد غيداء. د 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الكرعي ربيع 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جاهل ياسني رافد.م.م 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 شيخي رضوان دكتور
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سامل ساجت رياض دكتور
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الريفاعي حممد بن اخلياطي 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 لشهب العزيز عبد بنت نوال 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 لشهب نوال 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 زواكي ياسني 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حبيات ابراهيم 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 رستم احلسني عبد رؤيا مساعد مدرس
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الروام خالد السيد 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الدين حمي جالل خالد مساعد مدرس
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 خلف زيدان رشا مساعد مدرس
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جعفر احلسني عبد حوراء 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اخلزعلي رحيم مسر.د 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جبار ستار ساره باحث م
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سلمان الصاحب عبد صفاء مدرس
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 صفار رضوان دكتور
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 بوشكا حممد بن سعيد 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 داود عالوي ساجدة.د 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مرزاق الصاحل دكتور
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الزم جبار سالم 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 السقا أمحد الكريم عبد مساعد دكتور أستاذ
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد خزعل ساره دكتوره
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 رحيم ذياب أمحد املهندس أقدم مهندس
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الشمري فليح علي شيماء مدرس
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جبل جدعان شاكر مدرس
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ابراهيم عبدالسالم شيماء 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سليمان ابراهيم شكرية مدرس
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 كاظم إبراهيم شيماء مساعد مدرس
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 يلدا نهاد ستيفن 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 رشيد نعمان سهى مساعد استاذ
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسن علي طارق 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسني فاضل تغريد دكتور مدرس
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عليني  طه 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اسعد حسني حممد 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الساعدي مفنت جلوب ثائر االستاذ 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 طاهر خريبط قاسم.د.م 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ياسني طه سرى د ام 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبداهلل جناح واثق مساعد استاذ
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي بندر حممود.د.أ 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ياسني جعفر مسري.د 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 باهلياض أمحد بن يوسف 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حبر رافد يسر مدرس
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اللهيبي عدنان ايات 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جاسم فياض ظاهر مساعد أستاذ
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسني قاسم زهراء 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 شويع وايل زينب مدرس
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسني حممد زينب مساعد مدرس
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الزركاني حسن خليل دكتور أستاذ
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 زواكي ياسني 
 الموسومة  ة الدوليةالمحاضرفي 

 ((ألندلس .. مسارات وحتدياتانبعاث اإلسالم يف ا))
 بالتعاون مع شعبة االعالم ووحدة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  06/02/2021 في تكنلولوجيا المعلومات

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدم

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


