
 

 
 
 
 

 

  بشكرها وتقديرها الىلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تتقدم عمادة

 ريـالعم رــكوث. د

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةال القائها في

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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

 نابارو فـيوس االستاذ

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةال القائه في

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

  بشكرها وتقديرها الىلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تتقدم عمادة

 الشمري ابراهيم ثائر د.أ

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةال ادارة في

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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.م.أ

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةال ادارة في

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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

 جميد جاسب علي.أ

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةال تنظيم في

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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

 مصطفى فاحل رشا.م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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 خليل حسني م. م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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

 باقي محه نوري يوسف الدكتور

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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 مزهر غصون د. م. ا

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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

 الكناني زامل كرم صبيح.د.م.ا

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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 محيد متاضر. د. م.أ

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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

 خضر صمد لقمان. م.م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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

 البغدادي جميد عالوي امحد.  د

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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 سارة د.م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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
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 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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

 العامري حممد سعيد مبارك سهيل

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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 عمارباسم د م ا

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممود كاظم مصطفى د. م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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 حاج أمساء

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 فرحان دهش نعمة د.م.أ

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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

 جرب رحيم اركان د.م.أ

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 شيخي رضوان الباحث

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 هادي رهان

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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

 البدران بان االستاذة

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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 طالب رمزي مبارك اللطيف عبد

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عالوي كاظم حممد بنني

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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

 عبدالرزاق نعمان وداد

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 إبراهيم سامل انتصار.د.م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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

 الصاحب عبد الواحد عبد عهود.د.أ

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 املختار صاحل أمحد  حازم ابوبكر أمحد.د.م.أ

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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

 كمال نعمة رسل الست

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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

 رفيق خالد. أ

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي محود طه جاسم د م ا

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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

 عباس فاضل هند. د

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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 مساعد مدرس

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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

 طالب أبو عزب احلليم عبد أسامة حممود

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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

 عزوز حممد غزالة

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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 حممدسعيد عقيل. د. م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 كاظم صربي ماهر.د.أ

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبدالواحد محود شكرية د. م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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

 امساعيل حسني امساعيل كوثر دكتور

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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

 رفيق حممد املهندس

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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

 محد سعدون عمر

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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

 حريش محيد خلودة

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 العبيدي حممد علي جميد. د.أ

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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

 الكرخي عبداهلادي علي.د.م.ا

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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

 محزه حممد احسان.  د.  م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 قاسم ديوان اسراء د. م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 احلسيني سعيد عدنان قصي د.م.ا

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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

 عثمان امحد تريفة الدكتورة

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 داود اجلبار عبد ميسون د

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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

 السيد أمحد املتويل أمحد

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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

 محيدي حمسن سندس د.م.أ

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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

 النوري حممد سعدون بشرى

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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

 حطاب عبدعلي هدى. م. ا

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 طارش مجيل علي د.م.ا

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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 خضر مريم

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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

 شهلي أمحد

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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

 الكرخي عبداهلادي وسن.م.م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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 حسني ساره م.م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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 لطيف حممد االستاذ

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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 عبد سلطان قاسم

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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

Dr. Noor Al-Huda Talib Al-Aaraj 

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبداهلل حممد مرفت

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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 هادي زينب. د.ا

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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

 اليساري حممد علي قاسم. د

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبداهلل حممد امساعيل هانحممدنب. م.م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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

 شرقي جواد نسرين.د.م.ا

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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 رحال خالد غازي د. ا

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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

MUNTASIR MIDHAT TOAMA 

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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

 اجلنابي عالوي حجاب امحد نهاد املدربة

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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

 مطر سعد مروة. م.م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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

 جاهل ياسني رافد.م.م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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 كمال ايسن د م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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 صاحل ياسني طه م.م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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 حممد صاحل عمر

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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 امحد حماسن.د.م.أ

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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

 عبدالعزيز حكمت هبة. م.م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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

 مشكور صاحب ملياء

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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 محدي اياد

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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

 عالم حسني علي السميع عبد اميان. د

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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 إمساعيل الدايم عبد حممد

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 شكر اهلل فيض عبري

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 السراج حميبس جميد شروق

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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

 اخلزرجي حممد جاسم سرمد

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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 كاظم علي د.م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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

 امشهر محد علي ابراهيم. د

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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

 يوسف شاكر عبداخلالق. أ

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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

 املعموري علي حسني عبيس علي. م.م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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

 احلربي حممد جاسم صفاء مثىن. د.م.أ

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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

 حيي بن سامية الباحثة

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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

 حنون كاظم فاضل الدكتور

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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 يابر مشخي.  د. م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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

 عطره غني شاكر وئام. د.م.أ

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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

 منصور رزاق غفران

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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 جاسم امحد.د.م.ا

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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

 عبداهلادي حارث وفاء

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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

 رافع صائب ميساء.د.م.أ

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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

 راضي احلسني عبد رياض د م ا

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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

 السراي نصر عبداهلل بدر شيماء د.م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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

 احلسناوي كريم حبيب خلود د. م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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

 اخلزعلي رحيم مسر.د

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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 عماد ايناس د.م.ا

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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 عودة هيام. د.م.ا

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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 اجمليد عبد منار د م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 خليفة كاظم هناء.د.م.ا

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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 أمحد زهراء م.م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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 فائق ملى. د.م.أ

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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

 لفته فرج اسراء م.م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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 عدنان ختام. م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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

 عبدالرمحان كريم شرمني.م.م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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

 عبدالرمحان كريم شرمني.م.م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 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 امحد هدى د. م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 التعليم المستمر ةوحدة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع ـشعباقامتها والتي 

 ةـــمنصر ـــعب اريخـبت
  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 


