
 

 
 
 
 

 

  بشكرها وتقديرها الىلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تتقدم

 عبد حممد سايل املهندسة
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبية على إلقائها

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 منصور رزاق غفران
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي بصفة مقرر 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 زاير جاسم احالم
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جميد ناظم رغد
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسن عبيد امحد د.أ.
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

Abdalbasit Ahmad 
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

Abdul Qaher Haddadin Ezzedine 
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

Abu bakr kamal 
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

Assist.Prof Dr.Sidiq Aziz Sidiq Kasnazany 
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

Bakhan Rafiq Hassan Rahim 
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

Dr. Kafi Dano Pati 
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

Dr. Mahmoud Ibrahim ElSayed 
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

Dr. Osama Gamal Basyouny 
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

Dr. Raed Soliman Shehata Soliman 
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

Dr. Rehab Mohamed Ibrahim 
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

Dr.Ibrahim Ghaleb Al-Labadi 
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

Esraa salman dawood 
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

Fadia Falah Hassan 
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

Hassan saeid mhamad 
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

Kamal Elshenawi Ibrahim Mohamad Hamad 
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

Mohammed fathi shawqi 
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

MUSTAFA HAMAD AMIN 
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

Prof.Dr.Eaman Ali Alrubaee 
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

Sara Reda Ismail Alaswad 
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

Shagul Jalal Mohammed 
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

Shams Anmar Burhan 
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

Suha Dhia Twaij 
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

Susan Abdul Raheem Hasan 
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

Vian Mohammed Ahmed 
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

Zahraa Emmad Haseeb 
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سرحان حمسن بامسه د ا
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سعدون هاشم اسراء. د. ا
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الشطي حبيب مالك صباح. د. ا
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حادي مصطفى عزاوي. د. ا
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عباس ريسان أركان  د. م. ا
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 املعموري سلومي داود عماد د. م. ا
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 احلديدي ابراهيم خليل ابراهيم. د. م. ا
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 فرهاد ال الصمد عبد علي د.ا
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اخلالدي محود عبيس بهيجة. د.ا
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسن هادي زينب. د.ا
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 شكر محدون تغريد.م.ا
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبدالعايل عبداهلل اميان. د.م.ا
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حوار نعيمه مسيه.د.م.ا
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الكسنزاني صديق عزيز صديق.د.م.ا
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 شرقي جواد نسرين.د.م.ا
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الطائي فرحان دهش نعمة.د.م.ا
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 شرقي جواد نهرين.د.م.ا
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 محيد سعود عبد وفاء.د.م.ا
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 طاهر جاسم احالم
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 بشيت تركي امحد
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مهدي تركي امحد
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 نصراهلل حسني امحد
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد مسري امحد
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مزهر عبدالساده امحد
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جودي حممد امحد
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 العتابي جرب رحيم اركان
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممود راغب ازهار
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 محودي صادق ازهار
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عباس طه ازهار
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 احلميد عبد سامل اسراء
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علوان اجلبار عبد اسراء
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 راضي حممد اسراء
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مزبان مهدي اسراء
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 صاحل مهدي امساء
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 هندي رعد اسيل
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 نعمة ورور اضواء
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ياسني طعمه افراح
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الياسري نعمة فاهم الدكتور االستاذ
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 احلسني جاسم حسن مازن الدكتور االستاذ
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اخلفاجي حسون منيب منتظر االستاذ
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الصايف عباس عبداخلضر روال  االستاذة
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 البدران بان االستاذة
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اليوسف عرفات االستاذة
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الشعبان مرفت االستاذة
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 خرية بلحرب الباحثة
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 صرب مجيل أمحد الدكتور
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حنون كاظم فاضل الدكتور
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 القريشي محود حممود الدكتور
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 باقي محه نوري يوسف الدكتور
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 كاظم االمري عبد ابرار/الصيدالنية
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 كامل عدنان هبه صيدالنيهال
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جميد حممد اجملتىب
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عوسج رحيم ذياب أمحد املهندس
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الكريم عبد حازم اهلام
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عاشور نعيم امل
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 نور مشخي امري
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممود راغب انتصار
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 يوسف امساعيل انعام
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سلمان جاسم انعام
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسن القادر عبد انعام
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبداهلل حممود اوس
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مهدي تركي اميان
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 هادي حسني اميان
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جنم عدنان إسراء
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبد علي حسني إيناس
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبدالفرج الدين صالح حممد.  د.  أ
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 رشيد هزاع مجيلة د أ
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 فياض عبدالرمحن أمينة. د. م. أ
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الراوي فاضل ندى. د. م. أ
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 املاجد بدر احلميد عبد أجماد د.أ
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سليمان ادريس أنوار. د.أ
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسني علي رائد. د.أ
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 احلسيني احلسني عبد حممد رند. د.أ
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الركابي جابر خضري علي. د.أ
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اجلبوري جابر حممد. د.أ
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 احلمداني سعيد عمر ابراهيم.د.أ
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد جاسم أسيل د.م.أ
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ناصر أمحد مجان. د.م.أ
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اجلنابي صاحل وليد خالد. د.م.أ
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبداهلادي يونس مشال. د.م.أ
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عزيز سليم ماجد. د.م.أ
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عباس هادي نزار. د.م.أ
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 كاظم كريم حامت.د.م.أ
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 احلليم عبد حممد حممود أمحد
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسني مازن آيدن
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 العبيدي رضا حممد بامسه
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 متعب كاظم بتول
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 املكدمي حسن العزيز عبد بثينه
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 توفيق كمال عبداخلالق بروج
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امحد جعفر بسمة
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مثكال كاظم بشرى
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 يونس توفيق بالل
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 احملنة مزهر مريي بلسم
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امحد محه ناز به
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 بطرس ابراهيم بوال
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علوان باقر تغريد
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبد حمسن جاسم
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 أبوالرز حسن مجال
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 البريوتي عبداللطيف عدنان جنان
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممود یهاد جنور
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 احلسني عبد سعيد حسام
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جاسم سلمان حسام
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبداهلل رجب خضر حسن
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد سعيد حسن
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسن حسني علي حسني
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي كامل حسني
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ابوبكر إدريس أمحد حواء
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مهدي فاحل حيدر
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اجلنابي مرشد مصلح حيدر
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عمرو بن علي مسعود مبارك صاحل خلود
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جميد اهلادي عبد ابتهال د
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مناتي حممد انتظار د
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مطلك حسني بيداء د
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ناصر داحس سعد د
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مامة علي سنكر د
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مامة علي سنكر د
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسون محيد عذراء د
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممود كاظم مصطفى د
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبداهلل حييى ابتسام. د
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد عبد فيصل انتصار. د
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حمي متعب اميان. د
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سلمان كريم بيداء. د
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبود أمحد حوراء. د
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جواد موسى خالد. د
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 بريني دمحان. د
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 شالل صاحب رنا. د
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سعيد مسري رويدة. د
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 قدري حممد حسني زهراء. د
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 غريب سعدي سحر. د
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 صاحل ربيع سالفة. د
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جاسم امحد سوزان. د
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 صاحل مهدي شفاء. د
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اهلل عبد جنم شيماء. د
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 املعاضيدي حممود حمسن عامر. د
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 العباسي سلوم الرزاق عبد الدين عماد. د
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الركابي كريم كاظم كريم. د
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الشربيىن على حممد. د
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 فرحان علي عبد مرتضى. د
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جنيب حممد الستار عبد مروج. د
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممود كاظم مصطفى. د
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 توفيق طارق ميسون. د
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 أمحد شاكر هبة. د
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 أمحد شاكر هدى. د
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جليل ماهر وسن. د
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عطره غني شاكر وئام. د
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 زيدان فتاح امل.د
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي نوري انعام.د
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 وحيد جاسم ايناس.د
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عباس عبدعلي إميان.د
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مهدي تركي بشرى.د
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علوان حممد زينب.د
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الرزاق عبد صادق ساهرة.د
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 شحل ابراهيم سعاد.د
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 صاحل حسني شيماء.د
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سعود عبد شيماء.د
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الصراف مهدي رحيم عبداحلميد.د
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 االمحد سليمان فخرى.د
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جواد مهدي حممد.د
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 رشيد كامل مصطفى.د
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 السماك اجلبار عبد منال.د
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جنيب الستارحممد عبد مها.د
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 غثوان النبي عبد مها.د
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 فيلي تقي نعيم.د
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 احلليم عبد حممود على. د
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 داؤد حكمت داؤد
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عطا يونس دعاء
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اخلزرجي اجلبار عبد فاتن دكتورة
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 أمحد مؤيد دنيا
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 شاكر رائد
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 السياب شاكر مصطفى رائد
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جسام رجب رجاء
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي عباس رحاب
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي عباس رحاب
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 العباسي عبدعلي حسني رسل
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبداهلل عزام رشا
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جرجيس نواف رغد
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 نوري امساعيل رفاه
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مصطفى رائد رىل
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 العامري عالء رنا
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 دحام هادي رهان
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 القيسي محيد جعفر رواء
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 محيد طارق رواء
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 رشيد جوهر روخوش
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 رشيد جوهر روخوش
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 فهد حممد رويدة
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 منصور متعب رؤى
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 منهي قدري ريام
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عثمان ايوب ريزين
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عثمان ايوب ريزين
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جابر الكاظم عبد زمن
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الكاظم عبد حامت زهراء
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي عبد حسني زهراء
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 كاظم علي زهراء
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 منهي قدري زهراء
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 توفيق مصطفى زهراء
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 هاشم جبار زهرة
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسن سامل زيد
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 رغيف ابو جبارة عبدالرزاق زينب
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سلمان علي زينب
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امحد قاسم زينب
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسن حمسن زينب
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امحد وجدي زينب
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 نصيف نبيل زينه
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسني جبار ستار سارة
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حيي بن سامية
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 رضا داخل سبأ
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سدخان سامل سجاد
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جحيل سعدي سراب
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اخلزرجي حممد جاسم سرمد
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 شفيق فؤاد سرمد
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 فاضل مؤيد سرى
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ابراهيم خليل سعاد
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امحد محزة سعدون
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امساعيل حمسن سعدون
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 صاحل يعرب سالفه
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عرمش عودة سالم
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 يوسف ادور سلفانا
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 رشيد رمحن سلوى
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 السالمي الكريم عبد سليم
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبدالغني عالء مساح
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسن سامي مسري
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مخاس مجعة مسيعة
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 صيهود طاهر مسيه
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي عبد ضياء سهى
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 منصور رفعت سهري
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 محيد حسني سؤدد
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 محيد حسني سؤدد
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 شريف عباس سيف
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حميسن عبداجلاسم سيف
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 محدٲ رضا شاكر
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مصطفى اكرم شايان
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مهدي هاشم شذى
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 كريم دعري شروق
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جرب زعيبل شفاء
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممود حسن شلري
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عطية أمحد شهاب
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جميد ناظم شهد
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جواد رسول شريين
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 السراي نصر عبداهلل بدر شيماء
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مهدي صباح شيماء
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 فاضل عباس شيماء
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ماجستري الزاملي نور كاظم شيماء
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 العباسي حسن صديق حازم صبا
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الكسنزاني صديق عزيز صديق
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 كامل أحسان صفية
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسني فاروق ضحى
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 بدري هاشم ضفاف
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 العريني عبدالوكيل طارق
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عيسى أمحد عاصم
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 قادر علي رشيد عامر
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبيد سليمان عائشه
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اللبان علي حسني علي عباس
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عباس النور عبد
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 يوسف شاكر عبداخلالق
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 قاسم عبداجمليد فتحي عبداهلل
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عطيه حممد عبداحلميد حممد عبداهلادى
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 كريم كاظم عبداهلادي
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 العاني فاضل سفيان عبري
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 احلالق حممود يوسف حممد ريعب
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سلمان امساعيل عقيل
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 العابدي ياسني عبداهلل عقيل
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 غايل امازي علي
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 كريم إبراهيم علي
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 املوسوي جميد جاسب علي
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الكريم عبد حازم علي
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 املعموري حسني عبيس علي
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الذحباوي عبد حممد علي
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 نصيف نبيل علي
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 أمحد عصام علياء
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد حسني عمار
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 غالب علي ازهر عمر
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 صديق ذنون غفران
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ناصر جميد فاتن
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ضاحي جابر فاضل
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 غامن حسن فائزة
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علوان اجلبار عبد فائزة
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسيب امحد فرح
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبد سلطان قاسم
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبد سلطان قاسم
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد كاظم قاسم
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 كاظم محيد قحطان
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اجلبوري امحد سعيد قصي
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 أبراهيم حمسن كاظم
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممود علي كانا
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 كريم كاظم كريم
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 االمري عبد ناصر كفاح
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اجمليد عبد هاشم الرا
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 توفيق امحد لباب
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبد حممد لبىن
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عزيز ابراهيم ملى
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 هاشم شعبان إنتصار. م
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 صاحل مال حسني ادريس. د. م
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 فليح عبدالواحد محود شكرية. د. م
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 القيسي عبدهلل نافع وليد وفاء. د. م
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 النفاخ مهدي عالء. م
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد جبار انتظار.م
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممود علي متاضر.م
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسن فرج خالد. د.م
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 كاظم مهدي عقيل. د.م
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 كاظم مهدي عقيل. د.م
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 خميف عبود ماهر. د.م
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سلمان كاظم مها.د.م
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 كاظم أمحد شهد م.م
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 القيسي صاحل ياسني طه م.م
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امحد نواف هديل م.م
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عالوي محيد ثامر.م.م
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 صاحل ابراهيم زينب.م.م
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سلمان كاظم نهلة.م.م
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علوان غازي ناهدة.م
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الكمر خليف ماجد
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سليم محيد مائدة
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 خليل عادل مآرب
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 فرحان بديع مثىن
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسني امحد حماسن
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 فرحان جاراهلل حممد
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 كحلول خيون حممد
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممود راغب حممد
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جميد زهري حممد
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 احملمدي عبد ساجر حممد
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 العبيدي شفيق سعدي حممد
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 يوسف عالء حممد
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبداحلليم حممد حممود حممد
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جميد ناظم حممد
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جرجيس نواف حممد
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 لطيف امحد حممود
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبداهلل حممد مرفت
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ابراهيم خليل مروه
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مراد محيد مريم
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 كريم الساده عبد مريم
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 كريم دهالسا عبد مريم
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الشايف جميد حممد الدويل التدريب مستشار
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 زوير حسني مصطفى
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الشاهني حممد رياض مصطفى
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ابراهيم علي مصطفى
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبداحلليم حممد حممود مصطفى
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 املعايل أبو علي هاشم معايل
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امحيد صباح معتز
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مجيل العزيز عبد معن
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الديوجي داؤد حازم ممتاز
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 موسى كاظم منتهى
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الراوي مسري مىن
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 زيدان الكاظم عبد مىن
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسني الكريم عبد مىن
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسن حممد عبداالله مها
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اسطيفان فضيل مها
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علوان حمي مها
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جاسم رعد مريال
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جاراهلل ماحل ميساء
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 احلسني عبد ميسم
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 خالد حممد نادين
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 رشك حازم ناهد
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علوان غازي ناهدة
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جنزيل عبداهلل ناهده
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 فتحي خزعل جنالء
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد عبد نداء
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عمران كاظم ندى
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 كرم حسني نسرين
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 االمري عبد هادي نعم
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 تركي شاكر نغم
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ناجي حييى نغم
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد جاسم نهلة
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سللمان كاظم نهلة
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الشماع علي حممد جواد حممد نوال
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الكريم عبد حازم نور
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 العبيدي علي حممد عامر نور
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علوان موفق نور
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 العنزي ناصر عليوي عامر نوره
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عيسى بدري هالة
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جاسم الرمحن عبد هبة
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 محيد قاسم هبة
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبدالكريم سامل هدى
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 طاهر عبداهلل هدى
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 تركي كاظم هديل
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امحد نواف هديل
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 میعبدالکر سامل یهد
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حلو حسن هزار
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عطيه غايل هناء
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسن فليح هنادي
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امحد ابراهيم هند
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مهدي اجمليد عبد هند
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عباس فاضل هند
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبد حممد هند
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جميد هادي هند
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي حسني هيفاء
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ناهي رزاق هيفاء
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسن ابراهيم الرمحن عبد هيفاء
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد عبدالرمحن هيمن
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبداهلل جناح واثق
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبداهلل عبدالقادر وائل
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي رشيد وحيدة
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبدالرزاق نعمان وداد
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جعفر علي ورود
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ويس طالب وسام
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسني سعدي وسن
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممود الرزاق عبد وسن
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 نعمه قاسم وسن
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علوان حممد وسن
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 البدري كمر عصيد وضحة
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 موسى كاظم يامسني
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ساسيوي ياسني
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الدباغ صادق حبيب بارق
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 زايد قاسم امحد املساعد املدرس
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي حسني حيدر
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد جاسم مهند
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 صاحل باسم عمار.د
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 العلي حممد باسم.د
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد علي جناة.د
 الموسومة  كترونيةلاال الدورة التدريبيةفي 

((Microsoft Office Excell )) 

عبر منصة  16/12/2020-14 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز لكم بالنجاح خدمتة مع تمنياتنا

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


