
 

 
 
 
 

 

  بشكرها وتقديرها الىلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تتقدم عمادة

 يدمالغا ربيع حممد  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 نــدوةالادارة  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 سايل املهندسة
 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

 صادق حبيب بارق. أ
 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

 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

 الضايف عبد الرسول عبد لطيفة 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

 الساعدي كاصد حممد
 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 رشيد شيماء. 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

 الصمادي طلعت سحر. 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 الدكتور 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

 الشواني خطاب عبداهلل ريبوار.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

 سلمان فاضل دهناء. 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

 السلمي عبدالعايل تركي
 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

 الزبيدي عمر بن علي
 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 حممد هدى دكتورة
 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

 احلمريي يوسف سؤدد.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

 حممد إبراهيم علي. أد
 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

 الزهراني حممد سعد األستاذ
 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

 السلمي عياض عزيزة/ حماضر أستاذ
 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

 شوكت عبدالواحد اميان 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

 اللغبي جابر سامل حسني: األستاذ
 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

 الدين تقي ديالمي
 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:  االستاذة
 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 صاحل رباب.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 خلف علي 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

 البكري الرضا عبد جابر جميد وسام. 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

 تلزهراني مزهر امحد صاحل 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

 داود حبيب مالك خولة. 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

 الغامدي إبراهيم ندى -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

 القيسي حامت إبراهيم حممود بشرى.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

 القبيلي حييى ذكرى 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

 جميد محيد إسراء/مساعد 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

 املليباري حممدصاحل 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

 صربي صائب سلسبيل
 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

 اهلاجري حممد حسناء
 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

 األنصاري حممد شوقية األستاذة
 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

 علم مري حييى. 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

 الغامدي أمحد بن مجعان. 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

 غامن إبراهيم السيد سارة. 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

 احلارثي عابد إبراهيم
 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

 الربادي صاحل 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

 الغامدي إبراهيم رهام/ احملاضر
 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

 أوحامو ابتسام
 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

 مدرباء امحد طاهر أمل
 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

 أبوحكمة سعيد خالد. 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

 صاحل حممد موسى
 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

 احلبشي صاحل فوزية
 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

 فرحان دهش نعمة.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

 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

 حممود عدنان تغريد 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

 عزيز زرار دساجده
 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

 الدهلكي محود لفته رحاب. 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

 عبداهلادي عائض حييى. 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

 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

 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

 اخلطيب الوهاب عبد كامل عمار.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

 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

 امحد مجيل علي. 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

 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

 جواد سعيد انوار 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

ة فهمي عيد عصام. د.أ
َّ
 أبوغربي

 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 حسني مهدي 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

 ثويني جفات محيد 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

 مخاس 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

 توكال خالد. 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

 محاد حواس جلوب حممد
 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.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

 بامحيد حسن رضية. 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

 املسعودي  حسن خضري ياسني. 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

 حممد رجب حممود.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 فاروق امحد.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

 محزه محيد آمنة. 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

 املوسوي هاني حسني آمال. القانوني املشاور
 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 فوزي 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

 ناجي امحد سحر.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

 حممد جاسم وسن. 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

 الرشيدي عبيد مسلم. 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

 مساعد مدرس/ طاهر قطاس ميعاد
 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 أمحد جاراهلل فرج.  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

 الزهراني عاشور حممد. 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

 العبيدي حممد 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

 حممدحسني باسم 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

 طاهر قطاس دملان. 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

 عطا علي حممد. 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

 الغامدي عبداهلل حنان. اد
 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

 القرشي حممد بن عواض
 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 خالد أمحد.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

 عبدالرمحن عبدالوهاب بهاءالدين. 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

 امنسف كاظم عباس.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

 حسن علي هند. 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

 الرقيب حممد بن يوسف. 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

 أمحد الصغري حممد خالد. 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

 حمي متعب اميان. 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

 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

 الشاذيل أمين
 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

 شهيد مهدي يامسني 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

 شهيد مهدي اسراء. 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

 شهيد مهدي جنان. 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

 عبيد عبداهلل هناء 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

 جواد امساعيل رغد. 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

 حنني لبىن:  الباحثة الطالبة
 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

 خلف خالد وفاء 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 عدنان وفاء.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

 وهيب عدنان ساهرة.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

 غني عبداهلل اءامس 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

 الزهراء فطمية دهينة بن 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

 راشد حممد مجانة.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

 عبود هالل بامسة
 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

 جميسر كاظم عوريب. 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 جرب سكنة. 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 ياسني اميان 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

 معلة رشيد امل.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

 هادي فاضل عبري. 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

 مساعد استاذ خضري فاهم قاسم
 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 امحد الكريم عبد نادية 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

 خضري حممد إميان 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

 عسكر غازي هدى. 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

 جنم عبد بيداء. 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

 منصور هديم شيماء 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

 حممد مطلك سامي مخائل 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

 حممود مكي زينب.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

 حسني لطيف حال٠م٠م
 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

 إمساعيل شاكر مأمون 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

 محيد مطشر مثال 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 ساجد ندى.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

 رشيد عبدالعظيم ملى.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

 عبد محيد بهاء. 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

 أمحد هادي حيدر. 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

 خلف حسن إسراء 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

 عزيز زرار ساجدة. 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

 حممد حسن مزدة. 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

 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     


