
 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 زوير حسني مصطفى
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي بصفة محاضر 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الدباغ صادق حبيب بارق
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي بصفة محاضر 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 منصور رزاق غفران
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي بصفة مقرر 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد جاسم مهند
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي حسني حيدر
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبدالواحد محود شكرية د. م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي حسني علياء. د.ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 محد علي ابراهيم
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 العيد طاهري
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممود رؤوف حممد انور. م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سيد أمحد حممد وفاء
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

Asst. Lec. Shahad Hamid Hameed 
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

Asst.Lect. Sara Ibrahim Abdulrahman 
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

Dr. DINA AKRAM HUSSEIN 
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

Dr. Kafi Dano Pati 
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

Dr. Rozhhalat Khudhur Jarjees 
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

Ms.c Mozahim Aziz A. Al.amery 
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

Prof / FAIK AZEEZ JOUDAH 
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

Prof. Dr. Wafaa Abd El-Ghany 
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

SAMA IBRAHIM ISMAEL 
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

Solav adnan mahmood/assistant lecturer 
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

Wafaa Mohamed Ahmed Sayed 
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبدالكريم حسن مصطفى. د. ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 محود طه جاسم. د. م. ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 كريم يوسف ليلى. د. م. ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سعيد هادي عفراء.د. م. ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 كاظم االمري عبد مها.د.م ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 بعيوي هاشم اوراس. د. ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عباس الدين جنم اميان. د. ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الشمري كاظم العايل عبد ثامر. د. ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الكريم عبد اليذ خلود. د. ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الشطي حبيب مالك صباح. د. ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اهلل عبد علوان نزار د. م. ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اإلمارة العايل عبد عبداهلل اميان. د. م. ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حمي متعب اميان. د. م. ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 العبيدي قاسم إسراء. د. م. ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 غريب سعدي سحر. د. م. ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 صاحل محة رشيد سردار. د. م. ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امني امحد سلوى. د. م. ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 فرج محه حممد فريدون. د. م. ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الكعبي حمسن كاظم. د. م. ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الزبيدي مطر دهام نوار. د. م. ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سعيد علوان قاسم د.ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اهليتي اسعد موفق د.ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جاري شهاب هدى د.ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 فرعون كاظم ابراهيم. د.ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسن هادي زينب. د.ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 فرهاد ال الصمد عبد علي. د.ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي حسني علياء. د.ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 تركي شاكر نغم. د.ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي عويد انتصار.د.ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي عباس اميان.د.ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اهلماش الرضا عبد كاظم بشرى.د.ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 البكوع خالد بنان.د.ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ساقي علي حممد حسني.د.ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسني زغري حليمة.د.ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 كاظم عالوي رواء.د.ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 كاظم حمسن سهيلة.د.ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الفراجي علي عدنان.د.ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي حسني علياء.د.ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 كاظم محيد قحطان.د.ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممدعبداملنذرعثمان.د.ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبدالعايل عبداللطيف وفاء.د.ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جنزيل عبداهلل ناهده م.ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الديوجي داؤد حازم ممتاز. م.ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ابراهيم ناصر حسناء  د.م.ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اهلل عبد كريم ابتسام د.م.ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 خضري رحيم رائد د.م.ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 األمحد سليمان فخرى د.م.ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 احلداد حامت نور د.م.ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 طحان علي حممد جاسم. د.م.ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 فهد هادي علي. د.م.ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سلوم الرزاق عبد الدين عماد. د.م.ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 فرحان بديع مثىن. د.م.ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الزبيدي رشيد حسن مها. د.م.ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مجعة امحد احالم.د.م.ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جرب رحيم اركان.د.م.ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 زيدان فتاح امل.د.م.ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبدالعايل عبداهلل اميان.د.م.ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسني علي آالء.د.م.ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 محيد عبدالكريم باسم.د.م.ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 شنو حيدرصبيح.د.م.ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سعيد ابراهيم خليل.د.م.ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 .كاظم احلسني عبد دالل.د.م.ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 صاحل الرضا عبد رباب.د.م.ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ثامر ساجدةمنادي.د.م.ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سحرعبدالرضاجميد.د.م.ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 قلندر حسني سهلة.د.م.ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد حارث شيماء.د.م.ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الكناني زامل كرم صبيح.د.م.ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الكسنزاني صديق عزيز صديق.د.م.ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امساعيل عذراء.د.م.ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الكرخي عبداهلادي علي.د.م.ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 كاظم االمري عبد مها.د.م.ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 شرقي جواد نسرين.د.م.ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبداهلل بهجت نینسر.د.م.ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الطائي فرحان دهش نعمة.د.م.ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 شرقي جواد نهرين.د.م.ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سبو هرمز نوال.د.م.ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 كريم صبيح وصال.د.م.ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 كمال امساعيل غفران.م.ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 العطاونة جرب نارميان.ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 هاشم كريم يسرى. م٠ا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 خليل صاحل سليمان امحد
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 محيد وهلان امحد
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اجلبوري عباس طه ازهار
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبد الرزاق عبد سلمى استاذ
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 احملسن عبد املنعم عبد حسن مساعد استاذ
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي قاسم ملى مساعد استاذ
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الشايف جميد حممد التدريب استشاري
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 محيدي موسى امساعيل
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممود ذاكر اشرف
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سلمان كاظم بشرى الدكتورة االستاذ
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسني علي طهماز لينا الدكتور املساعد االستاذ
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الزبيدي مطر دهام نوار الدكتور املساعد االستاذ
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امحد عادل مهند املساعد االستاذ
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ابراهيم ساجد هديل املساعد اذاالست
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 البياتي رفيق حسن أمحد االستاذ
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسن سامل زيد االستاذ
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الطاهر سعد كمال االستاذ
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اخلفاجي حسون منيب منتظر االستاذ
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 البدران بان االستاذة
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 قاسم مجعة اسامة االعالمي
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 شكر فاضل حممد االعالمي
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 فاتح بولعشور األستاذ
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 قزيرب زكرياء األستاذ
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 خرية بلحرب الباحثة
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 السيد الظاهر عبد مروة الباحثة
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 قانصوه فيصل نزار  الدكتور
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حنون كاظم فاضل الدكتور
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 التواب عبد حسن مصطفى حممود الدكتور
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 تواتي ولديوسف الدكتور
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 باقي محه نوري يوسف الدكتور
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 السيد شحات هناء الدكتوره
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الذحباوي عبد عطية اسعد السيد
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الكالبي كاظم جواد ثائر الدكتور العقيد
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مسلم عبد امحد مصطفى احملامي
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عابد بودايل املدرب
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 العبديل علي حسني صالح ضياء  املساعد املدرس
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عباس هياس نزار املساعد املدرس
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 زايد قاسم امحد املساعد املدرس
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبداهلل حممود اوس املدرس
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسن حسني علي حسني املدرس
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 نوري سامي حنان املدرس
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

ضل َأبا املهندس
َ
ذيذ كامل الف

َ
 البهاديل ل

 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 رفيق حممد املهندس
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ابراهيم رحيل امال
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 كاظم ابراهيم امنه
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 كاظم جواد ايناس
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 رشيد هزاع مجيلة. د. أ
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 املرشدي عبيد حسني عماد. د أ
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امساعيل ابراهيم حترير. م أ
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جلوالت مسري. ب. أ
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 رفيق خالد. أ
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد عرفات فضيلة. د. أ
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 يوسف شاكر عبداخلالق. أ
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جميد عبدالرزاق مرتضى د. م. أ
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ابراهيم نضري ابراهيم. د. م. أ
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مهدي خضري نغم. د. م. أ
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 احلديدي مطشر ثامر ميسم. م. أ
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 املاجد بدر احلميد عبد أجماد د.أ
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الكريم عبد كاظم أنتصار د.أ
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 أبوالرز حسن مجال. د.أ
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 احلسيني احلسني عبد حممد رند. د.أ
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسون فاضل عباس. د.أ
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الركابي جابر خضري علي. د.أ
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 االمري عبد صباح مازن. د.أ
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 النعيمي حسني سلمان حممد. د.أ
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 فدعم عريبي انتصار.د.أ
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 يعقوب جرجيس ضياء.د.أ
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 طعمة هجيج عبدالكريم.د.أ
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جرب مارد عدنان.د.أ
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 كاظم محيد قحطان.د.أ
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عثمان صبيح نبيل.د.أ
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 رشك حازم ناهد م.أ
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امحد حسن اميان. م.أ
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جميد حممد زياد. م.أ
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد مجاد عمار  د.م.أ
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عطره غني شاكر وئام  د.م.أ
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسني مزهر غصون د.م.أ
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 البياتي محود مهدي نوال د.م.أ
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الدليمي عبد محاد حسني. د.م.أ
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد ابراهيم خليل. د.م.أ
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 صاحل مهدي شفاء. د.م.أ
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 احلربي حممد جاسم صفاء مثىن. د.م.أ
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 فخري رياض حممد. د.م.أ
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جاسم عبداهلل وسام. د.م.أ
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امحد خالد امحد.د.م.أ
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عاشور شاكر امساء.د.م.أ
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 شياع عون عبد امساء.د.م.أ
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبدالوهاب حممد مجعة إميان.د.م.أ
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبداهلادي يونس مشال.د.م.أ
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 خضري هادي شيماء.د.م.أ
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممود مجيل  عروبة.د.م.أ
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد مجاد عمار.د.م.أ
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 املعايل أبو علي هاشم معايل.د.م.أ
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممود مجيل  عروبة.د.م.أ
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 زلوف وفاء.أ
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 البياتي رفيق حسن أمحد
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد مسري أمحد
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبد صابر أمحد
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 رفيق خالد أستاذ
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 رشك حازم ناهد مساعد أستاذ
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 السيد يسري أموره
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اهلل حسب اهلل فتح بتول
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مهدي مطر بتول
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 املشهداني فزع امساعيل براء
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امحد محه ناز به
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد قاسم بيخال
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اومونو بالنتي ابونا جاكسون
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امحد علي حبصة
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 قنابه حممد سعيد حسن
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 كريم عدنان حسني
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الدرمكي سيف حليمة
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امساعيل حقي حنان
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اجلنابي مرشد مصلح حيدر
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جرجيس خضر خانزاد
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حريش محيد خلودة
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسني امحد عبدالرمحن ابراهيم د
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 البغدادي جميد عالوي امحد. د
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممود حممد اسالم. د
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 صاحل مهدي اقبال. د
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 القيسي الرزاق عبد سلمان امينة. د
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 البغدادي جميد عالوي أمحد. د
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الطائي أمحد الياس أمنه. د
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 فياض امحد حامد. د
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد خزعل حسني د. د
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 املنعم عبد حممود رانيا. د
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 العبيدي رائد. د
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الرزاق عبد طه زيدون. د
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 نوري حممد سعيد. د
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عمر حازم فرح. د
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبيس خضري اوراس. م. د
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 كبيان جبار حمسن. د
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 فرحان علي عبد مرتضى. د
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جاسم كامل مصطفى. د
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سبهان حممدرضا مصطفى. د
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جاسم سهدون نادية. د
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سامل كامل جنالء. د
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 غامل جنوى. د
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 شكوكاني نايف جنوى. د
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 فريد حممد وجدي. د
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي حسني وحيدة. د
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 العاني سحاب حممد وفاء. د
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 محيد خالد اطياف.د
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي نوري انعام.د
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 املنعم عبد حممد الدين حسام.د
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبداخلالق أبوبكر حممد راندا.د
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسني إبراهيم سارة.د
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 خضري هادي شيماء.د
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 احلياني فتحي حممد صاحل.د
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبدالكريم فوزي علي.د
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 إبراهيم سعيد علياء.د
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 كبيان جبار حمسن.د
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 السيد شحات هناء/ د
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الشريفي علي حممد رزاق داليا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سليمان داؤد حكمت داؤد
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 منزهى طه الدين صالح دعاء
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عباس امحد دالل
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الزم محادي حميد اقدم مهندسني.ر
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 شاكر رائد
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جسام رجب رجاء
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جعفر رسل
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 أمحد سعد رسل
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سليم عبيد رسول
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 النعيمي علي احلسني عبد رشا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اجلبار عبد حامد رقية
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 دحام هادي رهان
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 رشيد جوهر روخوش
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 كشمر هاني مسلم ريم
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 هاشم جبار زهرة
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 زويد حسني زينب
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 طحان قاسم زينب
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 كاظم كامل زينب
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جميد حممد زينب
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جبار ستار ساره
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبد حممد سايل
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حيي بن سامية
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 يوسف يعقوب سحر
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سحرعبدالرضاجميد
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اخلزرجي حممد جاسم سرمد
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 إدريس أمحد سعاد
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جودة عودة على سعاد
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امحد محزة سعدون
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جميد شاكر سوسن
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 محد علي شرادة
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 كريم دعري شروق
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جرب زعيبل شفاء
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امحد اكرم شيماء
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 صديق حازم صبا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عزالدين عبدالقاهرواحلدين
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 االردن العاني فاضل سفيان عبري
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 صاحل جربان صاحل عطية
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اخلياط كاظم سالم علي
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبداهلل طالل علي
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الذحباوي عبد حممد علي
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ذنون املال يونس عبدالرمحن عمار
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 السهيل خضري عبود عمار
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 محد سعدون عمر
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 صاحل قاسم الدين فخري
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبد سلطان قاسم
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علوان حممود بشرى دكتوره املساعد الستاذ
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 احلديدي ثامر مليس
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الشرفاني صاحل سليمان امري.  م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امساعيل حقي حنان.  م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مهدي عزيز حممد ق.  م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امساعيل حقي حنان. م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي حممد موسى مجعه مريم م. م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ثويني جفات محيد د م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 لفتة عبد سامل فائز د م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 وهاب جميد كمال. م م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عاصي سعيد اسراء م م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 لطيف داود شيماء م م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 نعمة ورور اضواء. م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 يونس مؤيد افياء. م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 كاظم التفات اماني. م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممود رؤوف حممد انور. م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 هاشم شعبان إنتصار. م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امساعيل حقي حنان. م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سامل طه أمحد د. م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد سعيد صفاء د. م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جرب مهدي عادل هبة د. م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 صاحل مال حسني ادريس. د. م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 القيسي الرزاق عبد سلمان امينة. د. م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبد الدين جنم حسام. د. م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسن فارس محيد. د. م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 هاني مهاوي رفاء. د. م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 فليح عبدالواحد محود شكرية. د. م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 قاسم املنعم عبد علي. د. م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عزيز الدين صرب عمر. د. م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 العبيدي جلعوط امساعيل متثال. د. م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جبار غني مروج. د. م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي الستار عبد رواء. م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 البكر سليمان حازم ريم. م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 أمحد سعد سجى. م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 قاسم ياسني شريين. م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الشمري فليح علي شيماء. م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسن قاسم صبا. م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 غامن موسى فوزية. م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممود علي كانا. م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جنم سهيل امساء م. م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممود صبحي اميان م. م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 رشيد اوميد بان م. م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عايد حسني راشد م. م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اهلل حسب فيصل سيماء م. م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 خليوي صايف فرح م. م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ناجي حييى نغم م. م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عطية اكرم هبة م. م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 احلسيني جميد جليل إيالف. م. م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 احلالوي علي احلسني عبد باقر. م. م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جنم عادل رشا. م. م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عطارباشي امني خريي رنا. م. م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 القاضي يونس مروة. م. م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 رسول محدامني مصطفى. م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي جعفر حممد هدى. م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسني خملف حسني هناء. م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 املوىل حسن املطلب عبد وسن. م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي عباس امحد.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 كاظم التفات اماني.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امساعيل حقي حنان.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 التميمي حممد علي جناة  د.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علوان خليل ابتسام د.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حرتوش عدنان اوراس د.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 أمحد عبداهلل إميان د.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ثويني جفات محيد د.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جاسم امحد خلف د.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 السراي نصر عبداهلل بدر شيماء د.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد إبراهيم مروة د.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الفهداوي خملف حممد منتهى د.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عباس خضري حسن امحد. د.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حييى اخلالق عبد اياد. د.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 فاضل عباس أمحد. د.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عباس حسن فرج خالد. د.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عمران حسني طفول. د.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 هاشم مزهر فضاء. د.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 خميف عبود ماهر. د.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جبار غني مروج. د.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الرسول عبد احسان ميثم. د.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد علي جناة. د.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اعيادمحيدالركابي.د.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علوان حممود اقبال.د.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عليوي حممد اهلام.د.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسني فاضل تغريد.د.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي حممد الوهاب عبد جهان.د.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جرجيس نواف رغد.د.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسني ابراهيم زينب.د.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 صاحل حسني شيماء.د.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد سامل كوكب.د.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جبار غني مروج.د.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 فيلي تقي نعيم.د.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 يوسف علي شاكر هدى.د.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 هادي االمري عبد وفاء.د.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 فتحي هيثم زينب.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 يونس عبدالرمحن علي.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جاسم خالد ملى.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جاسم نصيف امحد م.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممود صبحي اميان م.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عالوي حسني أمساء م.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 املوسوي صابر حممد زينب م.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الشمري حممد جاسم خالد سجى م.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 شيت هيثم شهد م.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 صديق حازم صبا م.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 القيسي صاحل ياسني طه م.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 احلديثي عبدالرحيم حممد عبدالرحيم م.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اهلامشي فرج نعمة عبري م.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 املعموري حسني عبيس علي م.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 املالكي اوريثة حييى علياء م.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 احلسيني امحد ذاكر عماد م.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 العكيلي فرج جبار حممد م.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اهلل حسب رحيم حممد م.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممود حامد مدحية م.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الغزي محيد مجيل مصطفى م.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبد فاضل نورجان م.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عالوي حممد هناء م.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممود برھان ەھالل م.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عالوي حسني أمساء. م.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اخلاقاني مسلم األمري عبد أنوار. م.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عباس صيهود رجاء. م.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبيد حسون رفل. م.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 زكي حممد ضبيان زينة. م.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسن سعيد سارة. م.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسني غامن سرى. م.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 العبودي صاحل راشد سليمه. م.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 العقراوي فتاح صديق مسريه. م.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الغفور عبد درويش سها. م.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 محدٲ رضا شاكر. م.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اليوسف عرفات. م.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 شهيد حسن علي. م.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 املعموري حسني عبيس علي. م.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مصطفى احلميد عبد فاتن. م.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الربيعي أمحد عدنان قحطان. م.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 رسول صاحل كامران. م.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد كاظم حممد. م.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 فاضل مهدي نور. م.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد عيدان هدى. م.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 صاحل مروان وهد. م.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سليم عبد أماني.م.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عالوي محيد ثامر.م.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جميد حممد حيدر.م.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 القس إبراهيم رياض دينا.م.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبداهلل عباس زينب.م.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امحد نعمت سارة.م.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امحد نعمت سارة.م.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 بدر أمحد سرى.م.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممود عدنان سوالف.م.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 صديق جهاد كول صون.م.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سلطان طالل عبداهلل.م.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 شهيد حسن علي.م.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 فتحي هيثم فاطمة.م.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مشكور صاحب ملياء.م.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 فاضل نورمهدي.م.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حلو حسن هزار.م.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جميد هادي هند.م.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اخلضراني شنشل زغري وسام.م.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبداالمري عبداهلادي وسن.م.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جسام صاحل حممد.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد عبد يسرى.م
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الشجريي رشيد خلف حممد
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 احملمدي عبد ساجر حممد
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سيد شكري حممد
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسني علي حممد
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبدالفتاح هيثم حممد
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 خضر عبدزيد لطيف دكتور مدرس
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسن هادي رغد مدرس
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 غزال حممد فرح مدرس
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 دیرش قادر ایچ مساعد مدرس
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي عباس رحاب مساعد مدرس
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 صوالغ نعمان ميديا مساعد مدرس
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبداهلل حممد مرفت
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الليثي حممد السيد الظاهر عبد مروة
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 موايف امحد امحد حممد مصطفى
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 موسى كاظم منتهى
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الدلفي اهلل حسب رحيم منهل
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسن حممد عبداالله مها
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 االمري عبد وضاح مها
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 التميمي امحد عادل مهند
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الدليمي حممد عبد نداء
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حاجي سليمان نشأت
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 العنزي ناصر عليوي عامر نوره
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسن فرج امحد هدار
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جواد جميد محيد هدى
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الكريم عبد خرياهلل رياض هدى
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 میعبدالکر سامل یهد
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 خملف حسني هناء
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سليم عبد هند
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ابراهيم نوزاد هونيا
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد عبدالرمحن هيمن
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبدالرزاق نعمان وداد
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عوده حامت ميامه
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 صاحل باسم عمار.د
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسني حممد باسم.د
 الموسومة  الدورة التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املنصات االلكرتونية))

عبر منصة  4/12/2020-1 للفترة من اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.   
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      


