
 

 
 
 
 

 

  بشكرها وتقديرها الىلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تتقدم عمادة

 امحد بن ابراهيم الدكتور

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةال القائه في

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

  بشكرها وتقديرها الىلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تقدم عمادةت

 البحريي رمحة.  أ

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةال القائها في

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

  بشكرها وتقديرها الىلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تقدم عمادةت

 الشمري ابراهيم ثائر د.أ

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةال ادارة في

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 بشكرها وتقديرها الىلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تتقدم عمادة

 برهان اهلل عبد اءفص د.م.أ

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةال ادارة في

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

  بشكرها وتقديرها الىلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تتقدم عمادة

 عبد حممد سايل املهندسة

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةال تنظيم في

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

  بشكرها وتقديرها الىلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تقدم عمادةت

 موسى كاظم منتهى املهندسة

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةال تنظيم في

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 فرحان دهش نعمة د.م.أ

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حبيرت عبداهلل زينب. م.م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 قحطان الدين سراج حممد.د.م.ا

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عويد قدوري يونس الدكتور االستاذ

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 لقب يوجد ال.. حممد حسني هادي مروان

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ابراهيم محيد نرباس. م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 البغدادي جميد عالوي أمحد.  د

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 البدران بان االستاذة

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 دحام هادي رهان

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ابراهيم عبدالسالم شيماء

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 قاسم عبد علي م م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبدالرزاق نعمان وداد

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جاسم إبراهيم حوراء.د

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 (باحث معاون) براهيما خضر مريم

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 البكري الرضا عبد نهله. د.ا

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جاهل ياسني رافد.م.م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 نصيف صاحل فرح

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جبار غني مروج.د.م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 محودي عبود خالد. د.م.أ

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 محيدي حمسن سندس د.م.أ

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 املوسوي مسلم الصادق جعفر البنني أم م.م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 محد سعدون عمر

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سامل سليم سها. م.م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الصاحب عبد الواحد عهودعبد.د.أ

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ثويني جفات محيد د م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 العبيدي حممد علي جميد. د.أ

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الرضا عبد سالم بشرى.د

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد رجب حممود.د.م.ا

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حريش محيد خلودة

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امحد فيصل مي.د.م.ا

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 شوكت عبدالواحد اميان م.م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عاكف زياد عمر الدكتور املدرس

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 احلسيني سعيد عدنان قصي د.م.أ

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جميد حسن بان. م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبد سلطان قاسم

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 العبيدي جميد محيد إسراء

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 بوخريص فضيلة الدكتورة

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عزيز خداكرم سناء.د.م.ا

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مخاس طه ميساء. د.م.أ

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مشفي ضياء تغريد. د.أ

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممود عزالدين استربق.د.م.أ

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبداهلل جناح واثق. د. م. أ

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مخاس طه نرباس. د.م.ا

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 زيطاري حممد أحالم

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مهدي عادل عمر. د.م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسن حممد سعد.د.م.أ

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مجيل حممد زينب.م.م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جواد فؤاد لينا د.م.أ

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اجلبوري علي حممد صاحل عمر

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حامد خليفة إخالص. م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبداهلل حممد مرفت

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حبر رافد يسر. د.م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 العاني فاضل سفيان عبري

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اخلزرجي حممد جاسم سرمد

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عزيز خداكرم فوزية م. ا

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 هندي صالح ملى م.م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 العفون حسني نادية د ا

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حلواص عبيد سمةق. مساعد مدرس

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 املعموري علي حسني عبيس علي. م.م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي طهماز لينا املساعد االستاذ

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 القيسي حامت ابراهيم حممود بشرى. د.  م. أ

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 شرقي جواد نسرين.د.م.ا

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 العتاب حسن خزعل اجلبار عبد.د.م. ا

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 صاحل باسم عمار د م ا

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اخلطابي زيد عبد يوسف. م.م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 باقي محه نوري يوسف الدكتور

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسن خضر اريج.د.م.ا

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد جاسم سجا.د

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسني امحد حماسن.د.م.أ

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسن هادي زينب. د.ا

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 السوداني سرحان جميد أنوار.د.م.أ

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ناجي حييى نغم م. م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

محن عبد. د
ّ
 سلمان الغفور عبد الر

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مشوري احلميد عبد وليد

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جابر جواد علي.د.م.ا

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 غوايل علي مدحم

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 السياب شاكر مصطفى رائد.د.م.ا

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الدهان محيد عامر اميان د. م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسن حسني ساره م.م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممود منصور وسن..د.م.ا

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 إبراهيم عمر حفصة. د

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عزيزامحد زينب.د.م.ا

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الزهريي حمسن الكريم عبد حيدر. د.م.أ

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سرحان علي سحر. د.م.أ

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 قاسم علي حممد د م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الوزني حسون منيب منتظر. أ

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبد كاظم مىن د.م.أ

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عالوي حممد هناء م.م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 كعيد كامل اشراق.د.م.ا

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سعيد عمر نضال رؤى م.م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد فيصل زينة م٠م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مشفي ضياء غنية.د.م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 هاشم حسن عبدالرزاق د.م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 املوسوي عبد كاظم سهاد د.م.ا

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 د. م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

ال
ُ
 مهدي جناح ع

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

Ass Prof, Dr. Nadia Khalil Ismail 

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الرضا عبد كاظم سارة د.م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 يونس توفيق بالل

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حميسن إبراهيم فاطمة.أ

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اجلبوري امحد سعيد قصي.د.م.أ

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

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

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ناهي رزاق هيفاء د م أ

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 كاظم فاضل خلود د.م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبداهلل حممد امساعيل حممدنبهان. م.م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 شيخي رضوان الباحث

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي محاد صباح حممد

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الياسري خيون جعفر إنصاف/مدرس

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 قاسم ديوان اسراء م. م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 يوسف شاكر عبداخلالق. أ

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عايز حسني خدجية. م. م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 هوين طاهر سرى. د. م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد جاسم صفاء مثىن. د.م.أ

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اجلنابي عالوي حجاب امحد نهاد املدربة

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حليوت عيدان تغريد مساعد مدرس

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد قاسم مصطفى األستاذ

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 كاظم جواد ايناس

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سعيد مهدي يوسف م. م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسني هادي على د. م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسني هادي حسني. م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 تركي امساعيل مثىن.د

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي عباس امحد.م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 بوتزوى املصطفى

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبدعلي صاحل هناء. د. م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جرب زعيبل شفاء. د

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مطر سعد ميثم د.م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 محزة كاظم علي د.م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 شريف كاظم ايسان. م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الشرع كريم اجليار عبد أمل. د.ا

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبداهلادي حارث وفاء. م.م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 املطلب عبد فاضل سحر م.م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 القيسي صاحل ياسني طه م.م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اخلفاجي صادق جعفر بيداء. ا

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 احلديثي صاحل فخري منري.د.ا

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد عرفات فضيلة. د. أ

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جاسم شاكر يسرى.د.م.ا

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 االمري عبد هادي نغم. د. م. أ

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سليم احلميد عبد هدى.د

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حميبس جميد شروق م.م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سلمان جاسم انعام

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سرحان حمسن بامسه د ا

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 غامن حسن فائزة. م.ا

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امحد فيصل ميسون.د.ا

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مجادي قاسم نوال.م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 النوري جاسم عبداملنعم جنوى.م.م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 فخرالدين حسني محودي زينه.  م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 نسيم عباس بتول. د.م.أ

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 احلمداني صبار وسام مساعد مدرس

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسن أمحد زهراء م.م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي ابراهيم بدالرمحنع م.م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الندوي معراج أمحد معراج دكتور

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حطاب عبدعلي هدى. م. ا

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسني هادي حسني. م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الرضا عبد مجال نوار.د

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الرزاق عبد صادق ساهرة.د.م.ا

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 هاشم شعبان إنتصار. م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 قاسم ياسني شريين. م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 توفيق حممد ناجي ملى. د. أ

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

Huda Hammoodi Omran 

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 صاحل حممد محد.د.م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جعفر نافع مهند.د.م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 كاظم طالب ساره. م.م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مهدي لطيف حممد االستاذ

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 القيسي الرزاق عبد سلمان امينة. د

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي مممد انبثاق. د.م.ا

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 لفتة حسن جعفر. د

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ناصر ابراهيم امحد. د.م.أ

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سلمان كريم بيداء. د.م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ناجي خزعل رنا. م.م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مصطفى ابن حبشاشي رابح

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 غازي فيصل فرح. م. م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 نابارو يوسف. أ

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عيدان صادق بان. د

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 العامل اميان. د

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امحد حممود رياض. د. م. ا

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 توفيق حممد ناجي علي

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جاسم محدي سناء.م.ا

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جاسم محدي وداد.د.ا

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ناجي احلميد عبد تغريد. د. م. أ

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حامد شهاب زينب. د. م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حمسن كريم امحد د.م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 قنرب عباس ىهد.د.ا

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 قنرب عباس ماهرة

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 قنرب عباس امحد مهندسني رئيس

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الالمي كاظم عباس امحد االستاذ

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 هادي دحام اميان د.م.ل

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 فيصل حسني ساهرة د.م.ا

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبداهلل عبدالواحد سعد. د.م

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسن صاحل رباب.د

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي حسني ملياء. د

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 رافع صائب ميساء. د

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 كريم شرمني. أ

 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ندوة الدوليةالفي 

 و التعليم المستمر تيوحدبالتعاون مع شعبة االعالم والعالقات العامة اقامتها والتي 

 منصةعبر  بتاريخ تكنلوجيا المعلومات

  

 العزيز لعراقنا مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 


