
 

 
 
 
 

 

 بشكرها وتقديرها الىالعلوم االسالمية / جامعة بغداد  قدم عمادة كليةتت

 حسني حممد هناء.د.م.أ 
 الموسومة  كترونيةلاال رةالدو إلقائها في

 (( فن ادارة العالقات االنسانية))

عبر منصة  28/12/2020-27للفترة اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

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



 

 
 
 
 

 

 بشكرها وتقديرها الىالعلوم االسالمية / جامعة بغداد  قدم عمادة كليةتت
 عبدالستار رواء.م.م

 الموسومة  كترونيةلاال رةالدو إلقائها في

 (( فن ادارة العالقات االنسانية)) 

عبر منصة  28/12/2020-27للفترة اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

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



 

 
 
 
 

 

 بشكرها وتقديرها الىالعلوم االسالمية / جامعة بغداد  قدم عمادة كليةتت
 فاضل نورجان.م.م

 الموسومة  كترونيةلاال رةالدو إلقائها في

 (( فن ادارة العالقات االنسانية)) 

عبر منصة  28/12/2020-27للفترة اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 منصور رزاق غفران 
 الموسومة  كترونيةلاال الدورةفي بصفة مقرر 

 (( فن ادارة العالقات االنسانية))

عبر منصة  28/12/2020-27للفترة اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 خضري ابراهيم ثائر دكتور استاذ
 الموسومة  كترونيةلاال الدورةفي 

 (( فن ادارة العالقات االنسانية))

عبر منصة  28/12/2020-27للفترة اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 التميمي ابراهيم ناصر حسناء.د 
 الموسومة  كترونيةلاال الدورةفي 

 (( فن ادارة العالقات االنسانية))

عبر منصة  28/12/2020-27للفترة اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 التميمي امحد حسني حممد وفاء مساعد استاذ
 الموسومة  كترونيةلاال الدورةفي 

 (( فن ادارة العالقات االنسانية))

عبر منصة  28/12/2020-27للفترة اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 سعيد ابراهيم خليل.د 
 الموسومة  كترونيةلاال الدورةفي 

 (( فن ادارة العالقات االنسانية))

عبر منصة  28/12/2020-27للفترة اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 حسن األمري عبد وجدان مساعد استاذ
 الموسومة  كترونيةلاال الدورةفي 

 (( فن ادارة العالقات االنسانية))

عبر منصة  28/12/2020-27للفترة اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 جرب رحيم اركان. د 
 الموسومة  كترونيةلاال الدورةفي 

 (( فن ادارة العالقات االنسانية))

عبر منصة  28/12/2020-27للفترة اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 سعيد ابراهيم خليل مساعد استاذ
 الموسومة  كترونيةلاال الدورةفي 

 (( فن ادارة العالقات االنسانية))

عبر منصة  28/12/2020-27للفترة اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 مناف مجال رغد دكتور مساعد استاذ
 الموسومة  كترونيةلاال الدورةفي 

 (( فن ادارة العالقات االنسانية))

عبر منصة  28/12/2020-27للفترة اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 ناهي رزاق هيفاء مساعد أستاذ
 الموسومة  كترونيةلاال الدورةفي 

 (( فن ادارة العالقات االنسانية))

عبر منصة  28/12/2020-27للفترة اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 إبراهيم ناطق أمحد. د. م. ا 
 الموسومة  كترونيةلاال الدورةفي 

 (( فن ادارة العالقات االنسانية))

عبر منصة  28/12/2020-27للفترة اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 عبد حسن ضي 
 الموسومة  كترونيةلاال الدورةفي 

 (( فن ادارة العالقات االنسانية))

عبر منصة  28/12/2020-27للفترة اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 خليل عادل مارب 
 الموسومة  كترونيةلاال الدورةفي 

 (( فن ادارة العالقات االنسانية))

عبر منصة  28/12/2020-27للفترة اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 كريم دعري شروق 
 الموسومة  كترونيةلاال الدورةفي 

 (( فن ادارة العالقات االنسانية))

عبر منصة  28/12/2020-27للفترة اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 ابراهيم عبدالسالم شيماء 
 الموسومة  كترونيةلاال الدورةفي 

 (( فن ادارة العالقات االنسانية))

عبر منصة  28/12/2020-27للفترة اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 منصور رفعت سهري 
 الموسومة  كترونيةلاال الدورةفي 

 (( فن ادارة العالقات االنسانية))

عبر منصة  28/12/2020-27للفترة اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 جسام رجب رجاء 
 الموسومة  كترونيةلاال الدورةفي 

 (( فن ادارة العالقات االنسانية))

عبر منصة  28/12/2020-27للفترة اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 موسى كاظم منتهى 
 الموسومة  كترونيةلاال الدورةفي 

 (( فن ادارة العالقات االنسانية))

عبر منصة  28/12/2020-27للفترة اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 جميد جاسب علي 
 الموسومة  كترونيةلاال الدورةفي 

 (( فن ادارة العالقات االنسانية))

عبر منصة  28/12/2020-27للفترة اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 محادي فارس عيسى رشا م
 الموسومة  كترونيةلاال الدورةفي 

 (( فن ادارة العالقات االنسانية))

عبر منصة  28/12/2020-27للفترة اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 جبار ستار سارة باحث م
 الموسومة  كترونيةلاال الدورةفي 

 (( فن ادارة العالقات االنسانية))

عبر منصة  28/12/2020-27للفترة اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 عبد حممد لبىن مدرس
 الموسومة  كترونيةلاال الدورةفي 

 (( فن ادارة العالقات االنسانية))

عبر منصة  28/12/2020-27للفترة اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 عباس غالب هديل مدرس
 الموسومة  كترونيةلاال الدورةفي 

 (( فن ادارة العالقات االنسانية))

عبر منصة  28/12/2020-27للفترة اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 عودة اجلبار عبد امساء مدرس
 الموسومة  كترونيةلاال الدورةفي 

 (( فن ادارة العالقات االنسانية))

عبر منصة  28/12/2020-27للفترة اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 عبدالواحد محود شكرية د. م 
 الموسومة  كترونيةلاال الدورةفي 

 (( فن ادارة العالقات االنسانية))

عبر منصة  28/12/2020-27للفترة اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 مطر سعد ميثم دكتور مدرس
 الموسومة  كترونيةلاال الدورةفي 

 (( فن ادارة العالقات االنسانية))

عبر منصة  28/12/2020-27للفترة اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 أمحدحسني أريج.د. م 
 الموسومة  كترونيةلاال الدورةفي 

 (( فن ادارة العالقات االنسانية))

عبر منصة  28/12/2020-27للفترة اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 مكطوف جاسم هناء رابع مدرس
 الموسومة  كترونيةلاال الدورةفي 

 (( فن ادارة العالقات االنسانية))

عبر منصة  28/12/2020-27للفترة اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 لطيف داود شيماء م م 
 الموسومة  كترونيةلاال الدورةفي 

 (( فن ادارة العالقات االنسانية))

عبر منصة  28/12/2020-27للفترة اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 صادق قيس نيازك مساعد مدرس
 الموسومة  كترونيةلاال الدورةفي 

 (( فن ادارة العالقات االنسانية))

عبر منصة  28/12/2020-27للفترة اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 شوكت عبدالواحد اميان مساعد مدرس
 الموسومة  كترونيةلاال الدورةفي 

 (( فن ادارة العالقات االنسانية))

عبر منصة  28/12/2020-27للفترة اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 علي قصي مصطفى مساعد مدرس
 الموسومة  كترونيةلاال الدورةفي 

 (( فن ادارة العالقات االنسانية))

عبر منصة  28/12/2020-27للفترة اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 حييى قتيبة انسام. م.م 
 الموسومة  كترونيةلاال الدورةفي 

 (( فن ادارة العالقات االنسانية))

عبر منصة  28/12/2020-27للفترة اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 عبد حممد هند مساعد مدرس
 الموسومة  كترونيةلاال الدورةفي 

 (( فن ادارة العالقات االنسانية))

عبر منصة  28/12/2020-27للفترة اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 حممد كاظم حممد مساعد مدرس
 الموسومة  كترونيةلاال الدورةفي 

 (( فن ادارة العالقات االنسانية))

عبر منصة  28/12/2020-27للفترة اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 مطر سعد مروه مدرس مساعد
 الموسومة  كترونيةلاال الدورةفي 

 (( فن ادارة العالقات االنسانية))

عبر منصة  28/12/2020-27للفترة اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 زوير حسني مصطفى مربمج معاون
 الموسومة  كترونيةلاال الدورةفي 

 (( فن ادارة العالقات االنسانية))

عبر منصة  28/12/2020-27للفترة اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 عبد حممد سايل مهندس
 الموسومة  كترونيةلاال الدورةفي 

 (( فن ادارة العالقات االنسانية))

عبر منصة  28/12/2020-27للفترة اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 الدباغ صاق حبيب بارق 
 الموسومة  كترونيةلاال الدورةفي 

 (( فن ادارة العالقات االنسانية))

عبر منصة  28/12/2020-27للفترة اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 زايد قاسم امحد مساعد مدرس
 الموسومة  كترونيةلاال الدورةفي 

 (( فن ادارة العالقات االنسانية))

عبر منصة  28/12/2020-27للفترة اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 علي حسني حيدر 
 الموسومة  كترونيةلاال الدورةفي 

 (( فن ادارة العالقات االنسانية))

عبر منصة  28/12/2020-27للفترة اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 حممد جاسم مهند 
 الموسومة  كترونيةلاال الدورةفي 

 (( فن ادارة العالقات االنسانية))

عبر منصة  28/12/2020-27للفترة اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

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


