
 

 
 
 
 

 

  بشكرها وتقديرها الىلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تتقدم عمادة

 ونــداني وــموديب .د
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالالقائه في 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

  بشكرها وتقديرها الىلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تتقدم عمادة

 الندقاري امبي حممد د.
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةال القائه في

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

  بشكرها وتقديرها الىلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد كتتقدم عمادة 

 الشمري ابراهيم ثائر. د
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةال ادارة في

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

  بشكرها وتقديرها الىلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تتقدم عمادة

 برهان اهلل عبد صفاء.د
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةال ادارة في

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

  بشكرها وتقديرها الىلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تتقدم عمادة

 موسى كاظم منتهى املهندسة
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةال تنظيم في

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

  بشكرها وتقديرها الىلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تتقدم عمادة

 عبد حممد سايل املهندسة
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةال تنظيم في

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جسام رجب رجاء
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حبيرت عبداهلل زينب. م.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد صادق قيس نيازك م.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جاسم إبراهيم حوراء.د
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 محزة امحد نصرية. أد
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الرضا عبد سالم بشرى.د
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 شوكت عبدالواحد اميان م.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ميالتمي كريم حامت حممد
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 محودي عبود خالد. د.م.أ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 القيسي حامت إبراهيم حممود بشرى. د م. أ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ناهي رزاق هيفاء د م أ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 فارس عيسى رشا د.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مشوري احلميد عبد وليد
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي الستار عبد رواء. م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 األندلسي سلوى
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الطائي فرحان دهش نعمة.د.م.ا
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عيدان صادق بان. د
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عويد قدوري يونس الدكتور االستاذ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد رجب حممود.د.م.ا
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ابراهيم عبدالسالم شيماء
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الشريفي هليل صادق االء. د. م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسني هادي على د. م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مخاس طه ميساء. د.م.أ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امحد فيصل مي.د.م.ا
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 شخيرت برتو غفران.م.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جميد حسن بان. م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مشفي ضياء تغريد. د.أ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اخلفاجي صادق جعفر بيداء. ا
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 املختار صاحل امحد حازم ابوبكر أمحد.د.م.أ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جواد سعيد انوار. د.ا
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الرضا عبد كاظم دسارة.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الباحث الطالب  امبك غاوان شيخ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امحد فيصل ميسون.د.ا
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 رجب عبد مها. م. م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 غوايل علي حممد
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 (باحث معاون)  ابراهيم خضر مريم
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي طهماز لينا. د
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مهدي محد حممد. د
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 آمال رابية االستاذة
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اجلبار عبد ميسون
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 املوسوي جميد جاسب علي. أ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جبار غني مروج. د. م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سامل سليم سها م.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 منخي جعيز حسني م.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 موسى كاظم منتهى
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد ادريس شيماء. د.  م.  أ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبداهلل جناح واثق. د. م. أ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عاكف زياد عمر الدكتور املدرس
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي محاد صباح حممد
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 املنعم عبد حممد الدين حسام.د
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مخاس طه نرباس. د.م.ا
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اخلطابي زيد عبد يوسف. م.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 صادق جعفر رسل
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 العبيدي جميد محيد إسراء
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امحد عبداهلادي حارث وفاء.م.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مهدي فاحل حسن. د
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 طاهر عبداهلل هدى املدرس
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسني هادي حسني. م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مهدي عادل عمر د.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الكريم عبد خالد لقاء.د.ا
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مذكور ثجيل يسرى. د.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 العفون يونس حسني نادية د ا
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حبر رافد يسر. د.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 هوين طاهر سرى. د. م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 العتاب حسن خزعل اجلبار عبد.د. م. ا
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 صاحل باسم عمار د م ا
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسن خضر اريج.د.م.ا
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حمسن حنون بشرى. د.م.أ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عوادجاسم تهاني م.  ا
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبداهلل عبدالواحد سعد د.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 فيصل حسني ساهرة. د.م.ا
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 البحريي رمحة
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 كريم شرمني
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 منصةعبر  بتاريخ ووحدة تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 


