
 

 
 
 
 

 

  بشكرها وتقديرها الىكلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد  تتقدم عمادة

 حسن صاحل رباب.د
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةال القائها في

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

  بشكرها وتقديرها الىكلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد  تتقدم عمادة

 اهلادي امحد حسن الشيخ الدكتور
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةال القائه في

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

  بشكرها وتقديرها الىكلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد  تتقدم عمادة

 برهان عبداهلل صفاء د.م.أ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةال ادارة في

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

  بشكرها وتقديرها الىكلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد  تتقدم عمادة

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

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

  بشكرها وتقديرها الىكلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد  تتقدم عمادة

 موسى كاظم منتهى املهندسة
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالتنظيم في 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

  بشكرها وتقديرها الىكلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد  تتقدم عمادة

 عبد حممد سايل املهندسة
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةال تنظيم في

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 املوسوي جميد جاسب علي. أ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

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

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 مساعد مدرس مشكور صاحب ملياء
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 صاحل عبداهلل حنني م.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 عباس خضري ياسني د أ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 بردي وحيد امحد.د.م.ا
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

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

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 شوكت عبدالواحد اميان م.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 لطيف داود شيماء م م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حممود كاظم مصطفى د. م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 عويد قدوري يونس الدكتور االستاذ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حليوت عيدان تغريد م.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 عيدان ياسني عامر. د.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 فليح تيمور أمحد. م.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حممود خالد أمحد. د. م. أ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حممد علي النور فجر
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

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

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حممد سعاد أسن م.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حسني علي امحد م.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 جعفر النبي عبد رغد.  د.  م.  ا
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 نعمة حسني حنان. م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 البدران بان االستاذة
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 محادي محيد جميد عمر
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 اخلطيب الوهاب عبد كامل عمار.د.أ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 فخري رياض حممد. د. م. أ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 محد علوان جلوي ثائر م.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

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

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 محودي الرسول عبد فالح د. م. ا
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 العزي مصطفى حبيب حسني. د.م.أ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حلو حسن هزار.م.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 عالوي مرضي عبدالرمحن.د.أ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 ابراهيم عبدالسالم شيماء
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حنان يوسف بن
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 دحام هادي رهان
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 عبدالواحد محود شكرية د. م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 عباس حسن فرج خالد. د.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حممود عدنان تغريد د.م.ا
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 احلسني سلطان محيد عباس
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 سلمان داود امساء
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 احملمداوي عويف أل قاسم عبداهلل االستاذ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 سامل شرموط محود عبداهلل. د
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 نعمه حسني هيفاء م. م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 قحطان الدين سراج حممد.د.م.ا
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 السقا أمحد الكريم عبد.د
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 عوسج رحيم ذياب أمحد املهندس
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

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

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 شاكر فرهاد تارا.د
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 ابراهيم محيد نرباس املدرس
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 غياض احلسني عبد عباس د.م.أ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 جاسم مهدي جنان
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 الذحباوي عبد حممد علي
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 صاحل باسم عمار د م ا
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

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

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 صربي صائب سلسبيل
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 جميد حسن بان. م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 هوين طاهر سرى. د
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 السوداني سرحان جميد أنوار.د.م.أ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حمسن حممد مؤنس علي
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 خزعل حسن عبري
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 عمرو بن علي مسعود مبارك صاحل خلود
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 .الكعبي احلسن عبـد غـايل حمـمد زهــراء
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 محزه حممد احسان.  د.  م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 اخلفاجي صادق جعفر بيداء م. ا
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 غوايل علي حممد
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 هرموش مصطفى عمار. د
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 سرحان خابط عدنان م.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

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

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 الرواشي هظيم حممد أنور
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

بري داخل كاظم.د.أ
ُ
 ج

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 الفتالوي نعمه الستار عبد شيماء
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 زيطاري حممد أحالم
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

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

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 اجلبار عبد حامد رقية
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

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

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 السامل امساعيل عبدالزهرة د م أ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

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

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 محدان قحطان حمسن.  أد
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حممود ياور خريية. م.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 طه نوري ايناس. م.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 .ظاهر حممد رجب حممود.د
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 سليم احلميد عبد هدى. د
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 العقابي مهدي نضال.د
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 اجلنابي مرشد مصلح حيدر
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 عبداهلل جنم شيماء الدكتورة املساعد االستاذ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 الدهلكي محود لفته رحاب د.ا
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 رفيق عطا ريم م أ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 ابراهيم الرمحن عبد هيفاء. م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 العبيدي هادي ثامر أسرار م.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 سحاب حممد هند. د. ا
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حسني حممد ختام م. م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 جرب حممد فيصل زينة م٠م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 علي محود طه جاسم د م ا
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 عبد كاظم مىن. د.م.أ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 مشفي ضياء غنية.د.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 اعريبي خلف دالل
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 اخلفاجي كريم روميل مؤيد
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 عباس فاضل هدى د.م.أ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 عباس خضري شفاء.د.م.ا
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 سلمان خلف انتصار.د.م.ا
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 يونس حسن خولة.د.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 كاظم أمحد شهد م.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 جعفر ازاد نور
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 داود عالوي ساجدة.د
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 علي نعيم منصور. م.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 اخلزعلي رحيم مسر.د
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 االمري عبد هادي نغم. د. م. أ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 الكريم عبد اجمليد عبد منار د م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 امحد فائق ملى. د.م.أ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 املنعم عبد عماد ايناس د.م.ا
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 اخلاقاني سباهي عبد أمحد. م. م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 مهدي عادل عمر. د.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 محود عبيد خلف. د. م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 عبد صرب هادي مروه
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 امحد مجيل علي.د
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حسني محودي زينه. م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 عدنان محدان حممد م.  م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حممود مسعود نسار. د
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 موسى كاظم منتهى
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 عباس فاضل هند.د
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حسن صاحل رباب.د.ا
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 الواحد عبد صفاء نور.م.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 العبيدي حممد علي جميد.د.أ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حسني عزيز سليم ماجد. د.م.أ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 جاهل ياسني رافد.م.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 خلف زيدان أمساء
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 سلمان جاسم انعام
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 كاظم محيد قحطان.د.أ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 علي عباس كرار م.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 محيدي احملسن عبد امحد. استاذ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

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

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 ارخيص حممدصاحل.د
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 عبد سلطان قاسم
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 محزة حممد جاسم رنا م. م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 الرضوي صاحل كامل عتيد
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 سهم لعيبي نهى.د
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 سلمان كريم بيداء. د.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 يونس عبدالوهاب مها.د.م.أ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 اهلل نصر يوسف ميعاد. د.م.أ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 فرحان ايوب هند م. م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 كيمياويني رئيس/ عيسى بدري هالة
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حممود قاسم هنادي
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 مطلك حسني بيداء. د م.ا
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 سلمان السادة عبد سعدية
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 سرحان حمسن بامسه د ا
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حبر رافد يسر د.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 فندي جاسم وداد.م.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 الشماع جواد حممد نوال.د.أ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حممد جاسم سراب
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 هادي علي زينب.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حسن خضري ياسني. د
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 يوسف إمساعيل انعام د.ا
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 نامق رفيق شادان
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حني عباس زينب م.ا
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حمسن مطشر اجلليل عبد د.م.أ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 محيد عدنان وفاء. د.ا
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حسن حسني ساره م.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حيي بن سامية
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 راشد حممد مجانة.د.م.أ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 القريشي محود حممود الدكتور
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 مرحبا توفيق بالل
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 علوان حممد وسن.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 باقي محه نوري يوسف الدكتور
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 عبداهلل حممد مرفت
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 جاسم فوزي نرباس.د.م.ا
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حافظ علك عبدالناصر د.م.ا
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 اجمليد عبد عصام مسر ك ر
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 العاني فاضل سفيان عبري
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 اقدم كيماوي رئيس/ جنم عبدالعال نرباس
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 شرقي جواد نسرين.د.م.ا
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 رجه محاد االء. د.م.ا
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حامد خليفة إخالص. م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 محد مهدي امحد م.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حسن هادي زينب. د.ا
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 محزة كاظم علي د.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 سامل ساجت رياض. د.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 الدليمي حممد عبد نداء
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 عبداهلل طاهر عبداهلل هدى املدرس
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 الطائي إبراهيم نبيل عبدالعزيز
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 قاسم عامر نور
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 استاذ... فريح هادي عبد د
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 فياض عبدالرمحن أمينة. د. م. أ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 الدليمي حممد كاظم حممد. م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 محيد مؤيد مروة م٠م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 امحد عزيز زينب.د.م.ا
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 جنم عادل اميمة.د.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حافظ علك عبداهلل
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حافظ علك شيماء م.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 عبد صبحي زينب. د
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 محودي صادق ازهار.م.أ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 االمري عبد علي حممد انبثاق د،.م.ا
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 خليفة كاظم هناء.د.م.ا
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 الستارحممدجنيب عبد مها.د
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 هاشم شعبان إنتصار. م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 شاكرحممود ليث د ا
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 الزركاني حسن خليل د.ا
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حمارب عواد حسني علي اعداملس املدرس
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 فاضل عباس أمحد د.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 الدراجي جياد جرب حممد أمل
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 احلربي حممد جاسم صفاء مثىن. د.م.أ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 كاظم الرسول عبد مىن.د.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 الرزاق عبد لطيف سناء د.م.ا
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 الدليمي صاحل سلمان الغفور عبد آمنة
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 اجلنابي عالوي حجاب امحد نهاد املدربة
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 سلمان الغفور عبد الرمحن عبد. د.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 نعمه قاسم وسن.م.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 صاحل قدوري افراح.د.م.أ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 علي بندر حممود د.ا
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 محيد كاظم زينب م.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 السياب شاكر مصطفى رائد.د.م.ا
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 ياس قاسم زينب
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 اخلزرجي حممد جاسم سرمد
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 امحد حممود رياض. د. م. ا
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 عربيه لغه ماجستري طالبه/ محدون عمران سجى
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حممد ناجي مجيل
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 كرم حسني نسرين.د
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 زاير جاسم احالم م. ا
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 جنيب حممد الستار عيد مي.د.م.ا
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 العاني سعيد ابراهيم خليل.د.م.ا
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 جحيل سعدي سراب م.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

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

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 امشهر محد علي ابراهيم. د
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 ثامر صباح اسيل
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 الرزاق عبد صادق ساهرة.د.م.ا
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 عبد مهدي بشرى
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 عربية لغة ماجستري علي فارس إسراء
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 مكي سامي مها
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

بالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة  رـم المستمـاقامتها وحدة التعليوالتي 

 ةـمنصر ـعب خـبتاري ا المعلوماتـدة تكنلوجيـووح

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 


