
 

 
 
 
 

 

  بشكرها وتقديرها الىلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تتقدم عمادة

 اهلرامة احلميد عبد د.أ
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةال القائه في  

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

  بشكرها وتقديرها الىلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تتقدم عمادة

 الغديري مصطفى د.أ
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةال القائه في  

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 بشكرها وتقديرها الىلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تتقدم عمادة

 املصباحي امحد د.أ
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةال القائه في  

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

  بشكرها وتقديرها الىلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تتقدم عمادة

 الشمري ابراهيم ثائر د.أ
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةال ادارة في  

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

  بشكرها وتقديرها الىلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تتقدم عمادة

 برهان عبداهلل صفاء د.م.أ
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةال ادارة في  

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

  بشكرها وتقديرها الىلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تتقدم عمادة

 عبد حممد سايلاملهندسة  
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةال تنظيم في  

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

  بشكرها وتقديرها الىلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تتقدم عمادة

 جميد جاسب عليأ .
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةال تنظيم في  

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 فرحان دهش نعمة د.أ
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جرب رحيم اركان د.م.أ
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 (باحث معاون)  إبراهيم خضر مريم
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اخلاقاني سباهي عبد أمحد
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 صاحل عبداهلل حنني  م.م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي حسني ملياء. د
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبدالواحد محود شكرية. د. م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسني صادق عدنان حيدر. م.م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 القيسي حامت ابراهيم حممود بشرى. د. م.  ا
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 السوداني سرحان جميد أنوار.د.م.أ
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 نصيف صاحل فرح
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 خليل عبداهلل ندى د أ
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اجلبوري الزهرة عبد مخاط رمسية. د
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الوائلي مهاش خلود د. م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبيد حممد رقية م.م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسن رمحة محيدة د. م.  ا
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الشريف شالكة حسوني علي د.م.أ
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 احللفي صدام مسري حنني
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عيدان حممد إخالص. د. م. أ
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الثقفي عيضة بن أمحد.د
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عويد قدوري يونس. د.أ
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد علي جناة. د.م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مشفي ضياء تغريد. د.أ
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عربيه/جاسم حسني إسراء
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جبل جدعان شاكر.م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 موسى خلف وفاء. م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جاسم شاكر يسرى.د.م.ا
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 للبنات الرتبية كلية ياسني طه سرى د ام
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ابراهيم محيد نرباس. م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممود منصور وسن..د.م.ا
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اطيف داود شيماء م م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عباس سعدي عمر د. م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مهدي صاحل فريال م.م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امحد حامد سعد فاطمة
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ابراهيم عبدالسالم شيماء
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مشفي ضياء غنية د.م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي طهماز لينا.د
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 فتحي عماد لينا م. ا
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سرحان علي سحر. د.م.أ
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 صاحل مهدي ساره م.م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مصطفى فاحل رشا.م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حمسن رحيم الكريم عبد.د
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبد كاظم مىن د.م.أ
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ورياملنص حممد مقبل أمحد.د.أ
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 صاحل غازي حنان د.م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اندلسي ادب دكتوراه البلداوي صاحل محيدة د ا
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 داخل كامل شيماء.د.م.ا
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مصطفى علي خالد بيسان. د
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 محودي عبود خالد. د.م.أ
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبد صبحي زينب. د
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 كاظم فوزي صفاء
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 العاني سعيد ابراهيم خليل.د.م.ا
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 نايف فياض حسني م.م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 محيد جميد حممد. د. م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبداهلل جناح واثق. د.م. أ
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مهدي عادل عمر. د.م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عمر عبداهلل دمين
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الشرع كريم اجلبار عبد أمل.د.أ
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسن خضر اريج. د.م.ا
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اخلطيب اهلل عبد رشــأ. د
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اخلفاجي صادق جعفر بيداء. ا
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الكريم عبد خالد لقاء.د.ا
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جبار غني مروج. د.م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مجيل حممد زينب. م.م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جواد مهدي هيام. د.م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 محزة حممد جاسم رنا  م.م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسن امحد هدى. د. م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حبر رافد يسر. د.م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 لفتة سعدي رجاء.د.ا
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عالوي حممد هناء م.م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

Dr.Ismaeel Yaseen Majeed 
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امحد اجلبار عبد وليد د. أ
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ابراهيم حازم زينب. م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد حريز تغريد.د.م.أ
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امساعيل خليل نادية الدكتوره املساعد االستاذ
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امحد فيصل مها املدرس
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جواد فؤاد لينا
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 السياب شاكر مصطفى رائد.د.م.ا
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امحد فيصل مي.د.م.ا
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 محيد عامر داميان. م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 غني حييى علي.د
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 رجب عبد مها. م. م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 نصيف كمال حممد.د.م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 كاظم فاضل خلود د.م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سليم احلميد عبد هدى.د.م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 احلديثي صاحل فخري منري.د.ا
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 البدر سلمان الستار عبد بدر عبري
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 أمحد منذر رغد م أ
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 يونس حسن خولة.د.م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سمخا طه ميساء. د.م.أ
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 قاسم علي حممد د م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مخاس طه نرباس. د.م.ا
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد جاسم سجا د.م.ا
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مهدي جواد اياد مساعد مدرس
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 كامل اشراق
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جاسم الصاحب عبد إسراء.م.م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الصاحب عبد حممد تقى. م. م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 لفتة حسن جعفر د.م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 نسيم عباس بتول.د.م.أ
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبدالكريم حارث سرى.د.م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عاكف زياد عمر. د.م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سحاب حممد هند. د. ا
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسني حممد آرام م.م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سامل خيون زينب.  د.  م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسني هادي على د. و
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسني هادي حسني. م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبدالرضا عبدالزهرة موفق. م
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 العفون حسني نادية.د.ا
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 شريفة بن حييى
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 شريفة بن الشيماء
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 دندش اللطيف عبد عصمت د.أ
 ة ـالموسومة ــالدولي نــدوةالفي   

 وحدة التعليم المستمربالتعاون مع  شعبة االعالم والعالقات العامةاقامتها والتي 

 ةــمنصعبر  بتاريخ
  

 لعراقنا العزيز ةاح خدمــمع تمنياتنا لكم بالنج

نعمة دهش فرحان. .دأ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 


