
 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 رشيد شاكر حممد.د.أ

 االلكترونية الموسومة  المحاضرةفي بصفة محاضر 

 (( حممد صلى اهلل عليه واله وسلم ايقونة التسامح والوسطية))

من خالل  05/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM Meetingتطبيق 

 لعراقنا العزيزتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا مع 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 رشيد عزاوي سعيد.د.م.أ

 االلكترونية الموسومة  المحاضرةفي بصفة محاضر 

 (( حممد صلى اهلل عليه واله وسلم ايقونة التسامح والوسطية))

من خالل  05/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM Meetingتطبيق 

 لعراقنا العزيزتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا مع 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امحد عدنان حازم.د.م.أ

 االلكترونية الموسومة  المحاضرةفي بصفة محاضر 

 (( حممد صلى اهلل عليه واله وسلم ايقونة التسامح والوسطية))

من خالل  05/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM Meetingتطبيق 

 لعراقنا العزيزتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا مع 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ابراهيم ناصر حسناء.د

 االلكترونية الموسومة  المحاضرةفي 

 (( حممد صلى اهلل عليه واله وسلم ايقونة التسامح والوسطية))

من خالل  05/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM Meetingتطبيق 

 لعراقنا العزيزتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا مع 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبدالواحد محود شكرية.د

 االلكترونية الموسومة  المحاضرةفي 

 (( حممد صلى اهلل عليه واله وسلم ايقونة التسامح والوسطية))

من خالل  05/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM Meetingتطبيق 

 لعراقنا العزيزتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا مع 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جبل جدعان شاكر.د

 االلكترونية الموسومة  المحاضرةفي 

 (( حممد صلى اهلل عليه واله وسلم ايقونة التسامح والوسطية))

من خالل  05/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM Meetingتطبيق 

 لعراقنا العزيزتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا مع 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جرب رحيم اركان.د

 االلكترونية الموسومة  المحاضرةفي 

 (( حممد صلى اهلل عليه واله وسلم ايقونة التسامح والوسطية))

من خالل  05/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM Meetingتطبيق 

 لعراقنا العزيزتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا مع 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ثويني جفات محيد.د

 االلكترونية الموسومة  المحاضرةفي 

 (( حممد صلى اهلل عليه واله وسلم ايقونة التسامح والوسطية))

من خالل  05/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM Meetingتطبيق 

 لعراقنا العزيزتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا مع 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عثمان علي كفاح.م

 االلكترونية الموسومة  المحاضرةفي 

 (( حممد صلى اهلل عليه واله وسلم ايقونة التسامح والوسطية))

من خالل  05/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM Meetingتطبيق 

 لعراقنا العزيزتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا مع 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جاسم كامل مصطفى.د

 االلكترونية الموسومة  المحاضرةفي 

 (( حممد صلى اهلل عليه واله وسلم ايقونة التسامح والوسطية))

من خالل  05/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM Meetingتطبيق 

 لعراقنا العزيزتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا مع 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسن سامي نور.م.م

 االلكترونية الموسومة  المحاضرةفي 

 (( حممد صلى اهلل عليه واله وسلم ايقونة التسامح والوسطية))

من خالل  05/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM Meetingتطبيق 

 لعراقنا العزيزتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا مع 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 محد فرحان بيداء.د

 االلكترونية الموسومة  المحاضرةفي 

 (( حممد صلى اهلل عليه واله وسلم ايقونة التسامح والوسطية))

من خالل  05/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM Meetingتطبيق 

 لعراقنا العزيزتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا مع 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جاسم سعدون نادية.م.م

 االلكترونية الموسومة  المحاضرةفي 

 (( حممد صلى اهلل عليه واله وسلم ايقونة التسامح والوسطية))

من خالل  05/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM Meetingتطبيق 

 لعراقنا العزيزتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا مع 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسني عبداهلل وصال.د

 االلكترونية الموسومة  المحاضرةفي 

 (( حممد صلى اهلل عليه واله وسلم ايقونة التسامح والوسطية))

من خالل  05/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM Meetingتطبيق 

 لعراقنا العزيزتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا مع 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد كاظم حممد.م.م

 االلكترونية الموسومة  المحاضرةفي 

 (( حممد صلى اهلل عليه واله وسلم ايقونة التسامح والوسطية))

من خالل  05/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM Meetingتطبيق 

 لعراقنا العزيزتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا مع 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الالمي يونس نعمة حسني حنان. م

 االلكترونية الموسومة  المحاضرةفي 

 (( حممد صلى اهلل عليه واله وسلم ايقونة التسامح والوسطية))

من خالل  05/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM Meetingتطبيق 

 لعراقنا العزيزتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا مع 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سلوم الرزاق عبد الدين عماد.د

 االلكترونية الموسومة  المحاضرةفي 

 (( حممد صلى اهلل عليه واله وسلم ايقونة التسامح والوسطية))

من خالل  05/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM Meetingتطبيق 

 لعراقنا العزيزتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا مع 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 رشيد شاكر حيزومه. د

 االلكترونية الموسومة  المحاضرةفي 

 (( حممد صلى اهلل عليه واله وسلم ايقونة التسامح والوسطية))

من خالل  05/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM Meetingتطبيق 

 لعراقنا العزيزتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا مع 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حومد امحد علياء م.م

 االلكترونية الموسومة  المحاضرةفي 

 (( حممد صلى اهلل عليه واله وسلم ايقونة التسامح والوسطية))

من خالل  05/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM Meetingتطبيق 

 لعراقنا العزيزتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا مع 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 احلسن عبد قاسم شيماء.د

 االلكترونية الموسومة  المحاضرةفي 

 (( حممد صلى اهلل عليه واله وسلم ايقونة التسامح والوسطية))

من خالل  05/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM Meetingتطبيق 

 لعراقنا العزيزتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا مع 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبد سلطان قاسم

 االلكترونية الموسومة  المحاضرةفي 

 (( حممد صلى اهلل عليه واله وسلم ايقونة التسامح والوسطية))

من خالل  05/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM Meetingتطبيق 

 لعراقنا العزيزتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا مع 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 البدران بان. م

 االلكترونية الموسومة  المحاضرةفي 

 (( حممد صلى اهلل عليه واله وسلم ايقونة التسامح والوسطية))

من خالل  05/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM Meetingتطبيق 

 لعراقنا العزيزتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا مع 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 محد سعدون عمر

 االلكترونية الموسومة  المحاضرةفي 

 (( حممد صلى اهلل عليه واله وسلم ايقونة التسامح والوسطية))

من خالل  05/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM Meetingتطبيق 

 لعراقنا العزيزتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا مع 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 القاضي يونس مروة.م.م

 االلكترونية الموسومة  المحاضرةفي 

 (( حممد صلى اهلل عليه واله وسلم ايقونة التسامح والوسطية))

من خالل  05/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM Meetingتطبيق 

 لعراقنا العزيزتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا مع 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 السالمي نامس سلمان حممد. د

 االلكترونية الموسومة  المحاضرةفي 

 (( حممد صلى اهلل عليه واله وسلم ايقونة التسامح والوسطية))

من خالل  05/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM Meetingتطبيق 

 لعراقنا العزيزتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا مع 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 دحام هادي رهان

 االلكترونية الموسومة  المحاضرةفي 

 (( حممد صلى اهلل عليه واله وسلم ايقونة التسامح والوسطية))

من خالل  05/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM Meetingتطبيق 

 لعراقنا العزيزتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا مع 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حريش محيد خلودة

 االلكترونية الموسومة  المحاضرةفي 

 (( حممد صلى اهلل عليه واله وسلم ايقونة التسامح والوسطية))

من خالل  05/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM Meetingتطبيق 

 لعراقنا العزيزتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا مع 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 فرحان علي عبد تضىمر. د

 االلكترونية الموسومة  المحاضرةفي 

 (( حممد صلى اهلل عليه واله وسلم ايقونة التسامح والوسطية))

من خالل  05/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM Meetingتطبيق 

 لعراقنا العزيزتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا مع 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبد جبار افتخار. م.ا

 االلكترونية الموسومة  المحاضرةفي 

 (( حممد صلى اهلل عليه واله وسلم ايقونة التسامح والوسطية))

من خالل  05/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM Meetingتطبيق 

 لعراقنا العزيزتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا مع 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 هاشم شعبان إنتصار. م

 االلكترونية الموسومة  المحاضرةفي 

 (( حممد صلى اهلل عليه واله وسلم ايقونة التسامح والوسطية))

من خالل  05/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM Meetingتطبيق 

 لعراقنا العزيزتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا مع 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 القيسي الرزاق عبد سلمان امينة. د

 االلكترونية الموسومة  المحاضرةفي 

 (( حممد صلى اهلل عليه واله وسلم ايقونة التسامح والوسطية))

من خالل  05/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM Meetingتطبيق 

 لعراقنا العزيزتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا مع 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 فاضل عباس أمحد. د

 االلكترونية الموسومة  المحاضرةفي 

 (( حممد صلى اهلل عليه واله وسلم ايقونة التسامح والوسطية))

من خالل  05/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM Meetingتطبيق 

 لعراقنا العزيزتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا مع 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبداهلل حممد مرفت

 االلكترونية الموسومة  المحاضرةفي 

 (( حممد صلى اهلل عليه واله وسلم ايقونة التسامح والوسطية))

من خالل  05/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM Meetingتطبيق 

 لعراقنا العزيزتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا مع 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سامل ساجت رياض.د

 االلكترونية الموسومة  المحاضرةفي 

 (( حممد صلى اهلل عليه واله وسلم ايقونة التسامح والوسطية))

من خالل  05/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM Meetingتطبيق 

 لعراقنا العزيزتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا مع 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 منخي جعيز حسني.م.م

 االلكترونية الموسومة  المحاضرةفي 

 (( حممد صلى اهلل عليه واله وسلم ايقونة التسامح والوسطية))

من خالل  05/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM Meetingتطبيق 

 لعراقنا العزيزتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا مع 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جميد عبدالرزاق مرتضى.د

 االلكترونية الموسومة  المحاضرةفي 

 (( حممد صلى اهلل عليه واله وسلم ايقونة التسامح والوسطية))

من خالل  05/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM Meetingتطبيق 

 لعراقنا العزيزتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا مع 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ناجي حييى نغم.م.م

 االلكترونية الموسومة  المحاضرةفي 

 (( حممد صلى اهلل عليه واله وسلم ايقونة التسامح والوسطية))

من خالل  05/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM Meetingتطبيق 

 لعراقنا العزيزتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا مع 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مياح صاحب علي

 االلكترونية الموسومة  المحاضرةفي 

 (( حممد صلى اهلل عليه واله وسلم ايقونة التسامح والوسطية))

من خالل  05/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM Meetingتطبيق 

 لعراقنا العزيزتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا مع 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي نوري انعام. د

 االلكترونية الموسومة  المحاضرةفي 

 (( حممد صلى اهلل عليه واله وسلم ايقونة التسامح والوسطية))

من خالل  05/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM Meetingتطبيق 

 لعراقنا العزيزتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا مع 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 القيسي صاحل ياسني طه م.م

 االلكترونية الموسومة  المحاضرةفي 

 (( حممد صلى اهلل عليه واله وسلم ايقونة التسامح والوسطية))

من خالل  05/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM Meetingتطبيق 

 لعراقنا العزيزتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا مع 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 منصور رزاق غفران

 االلكترونية الموسومة  المحاضرةفي 

 (( حممد صلى اهلل عليه واله وسلم ايقونة التسامح والوسطية))

من خالل  05/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM Meetingتطبيق 

 لعراقنا العزيزتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا مع 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسن هادي زينب. د.ا

 االلكترونية الموسومة  المحاضرةفي 

 (( حممد صلى اهلل عليه واله وسلم ايقونة التسامح والوسطية))

من خالل  05/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM Meetingتطبيق 

 لعراقنا العزيزتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا مع 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 العاني سعيد ابراهيم خليل.د.م.ا

 االلكترونية الموسومة  المحاضرةفي 

 (( حممد صلى اهلل عليه واله وسلم ايقونة التسامح والوسطية))

من خالل  05/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM Meetingتطبيق 

 لعراقنا العزيزتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا مع 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جبار غني مروج.د

 االلكترونية الموسومة  المحاضرةفي 

 (( حممد صلى اهلل عليه واله وسلم ايقونة التسامح والوسطية))

من خالل  05/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM Meetingتطبيق 

 لعراقنا العزيزتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا مع 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 يوسف شاكر عبداخلالق

 االلكترونية الموسومة  المحاضرةفي 

 (( حممد صلى اهلل عليه واله وسلم ايقونة التسامح والوسطية))

من خالل  05/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM Meetingتطبيق 

 لعراقنا العزيزتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا مع 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد فائق زينب.م.م

 االلكترونية الموسومة  المحاضرةفي 

 (( حممد صلى اهلل عليه واله وسلم ايقونة التسامح والوسطية))

من خالل  05/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM Meetingتطبيق 

 لعراقنا العزيزتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا مع 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي عباس امحد.م

 االلكترونية الموسومة  المحاضرةفي 

 (( حممد صلى اهلل عليه واله وسلم ايقونة التسامح والوسطية))

من خالل  05/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM Meetingتطبيق 

 لعراقنا العزيزتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا مع 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 خضري هادي شيماء.د

 االلكترونية الموسومة  المحاضرةفي 

 (( حممد صلى اهلل عليه واله وسلم ايقونة التسامح والوسطية))

من خالل  05/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM Meetingتطبيق 

 لعراقنا العزيزتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا مع 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبد حممد سايل

 االلكترونية الموسومة  المحاضرةفي 

 (( حممد صلى اهلل عليه واله وسلم ايقونة التسامح والوسطية))

من خالل  05/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM Meetingتطبيق 

 لعراقنا العزيزتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا مع 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ناهي رزاق هيفاء.د

 االلكترونية الموسومة  المحاضرةفي 

 (( حممد صلى اهلل عليه واله وسلم ايقونة التسامح والوسطية))

من خالل  05/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM Meetingتطبيق 

 لعراقنا العزيزتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا مع 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 وطن وادي انعام

 االلكترونية الموسومة  المحاضرةفي 

 (( حممد صلى اهلل عليه واله وسلم ايقونة التسامح والوسطية))

من خالل  05/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM Meetingتطبيق 

 لعراقنا العزيزتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا مع 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 خزعل سالم شهد

 االلكترونية الموسومة  المحاضرةفي 

 (( حممد صلى اهلل عليه واله وسلم ايقونة التسامح والوسطية))

من خالل  05/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM Meetingتطبيق 

 لعراقنا العزيزتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا مع 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسن فرج خالد. د

 االلكترونية الموسومة  المحاضرةفي 

 (( حممد صلى اهلل عليه واله وسلم ايقونة التسامح والوسطية))

من خالل  05/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM Meetingتطبيق 

 لعراقنا العزيزتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا مع 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي حسني هيفاء م. ا

 االلكترونية الموسومة  المحاضرةفي 

 (( حممد صلى اهلل عليه واله وسلم ايقونة التسامح والوسطية))

من خالل  05/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM Meetingتطبيق 

 لعراقنا العزيزتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا مع 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 شرقي جواد نسرين.د.م.ا

 االلكترونية الموسومة  المحاضرةفي 

 (( حممد صلى اهلل عليه واله وسلم ايقونة التسامح والوسطية))

من خالل  05/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM Meetingتطبيق 

 لعراقنا العزيزتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا مع 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 داود عالوي ساجدة.د

 االلكترونية الموسومة  المحاضرةفي 

 (( حممد صلى اهلل عليه واله وسلم ايقونة التسامح والوسطية))

من خالل  05/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM Meetingتطبيق 

 لعراقنا العزيزتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا مع 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 فخري رياض حممد.د

 االلكترونية الموسومة  المحاضرةفي 

 (( حممد صلى اهلل عليه واله وسلم ايقونة التسامح والوسطية))

من خالل  05/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM Meetingتطبيق 

 لعراقنا العزيزتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا مع 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسني عادل لقاء.د

 االلكترونية الموسومة  المحاضرةفي 

 (( حممد صلى اهلل عليه واله وسلم ايقونة التسامح والوسطية))

من خالل  05/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM Meetingتطبيق 

 لعراقنا العزيزتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا مع 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 فارس سبتي بشائر.م.م

 االلكترونية الموسومة  المحاضرةفي 

 (( حممد صلى اهلل عليه واله وسلم ايقونة التسامح والوسطية))

من خالل  05/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM Meetingتطبيق 

 لعراقنا العزيزتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا مع 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي حممد جاسم اميان.م.م

 االلكترونية الموسومة  المحاضرةفي 

 (( حممد صلى اهلل عليه واله وسلم ايقونة التسامح والوسطية))

من خالل  05/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM Meetingتطبيق 

 لعراقنا العزيزتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا مع 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 زايد قاسم امحد.م.م

 االلكترونية الموسومة  المحاضرةفي 

 (( حممد صلى اهلل عليه واله وسلم ايقونة التسامح والوسطية))

من خالل  05/11/2020بتاريخ  اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM Meetingتطبيق 

 لعراقنا العزيزتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتا مع 

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



 

 


