
 

 
 
 
 

 

 بشكرها وتقديرها الىلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد كتتقدم عمادة 

 جرب رحيم اركان.د
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليالقائة على إ

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 بشكرها وتقديرها الىلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد كتتقدم عمادة 

 علي كاظم رائد.د
 الموسومة و العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العلياورشة  على إلقائه

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 بشكرها وتقديرها الىلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد كتتقدم عمادة 

 البعاج عكله خالد وليد.م
 الموسومة و العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العلياورشة  على إلقائه

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 بشكرها وتقديرها الىلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد كتتقدم عمادة 

 حمل طالب علي.م.م
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليا على إلقائه

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 منصور رزاق غفران
 ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي  بصفة منظم

 الموسومة و

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 فرحان حكمت عمار. د.م.ا
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 هادود علي نور
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 قنابه حممد سعيد حسن
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 جمذاب غامن سطم ضرغام الباحث
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 اجلراح صبيح علي زيد.د
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 جاسم جميد جاسب علي
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 لطيف امحد علي
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 الدين جنم ئاكو باخان.د
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 صاحل حسني طالل.د.م.ا
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 حسن ياسر نور
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 علوان جلوي ثائر
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 البدران بان االستاذة
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 صربي صائب سلسبيل
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 العبودي جاسم حممد عباس.د
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 كاظم محيد قحطان.د.ا
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 قاسم ضيول سليم.د.م
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 دحام هادي رهان
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 عبد منفي وليد د م ا
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 نصيف جاسم شفيقة.د
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 رشيد عزاوي سعيد. د
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 قاسم ضيول سليم.د.م
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 هادود علي نور
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 علي عباس كرار
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 احلسني سلطان محيد سلطان م.م
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 سلطان محيد عباس
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 شالل راكان أنور د.م.أ
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 الرازق عبد عماد عمرو
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 الركابي جابر خضري علي. د.أ
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 السقا علي علي سعيد فوزي امحد
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 نصيف جاسم شفيقة.د
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 محزه حممد احسان الدكتور املدرس
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 شوكت عبدالواحد اميان
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 عمرو بن علي مسعود مبارك صاحل خلود
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 بدن هادي حامد. م. م
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 الشطي حبيب مالك صباح. د. ا
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 مزيعل عبد دريد
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 علي حسني عويد خالد
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 امحد سعيد حممد عقيل.د
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 اخلاقاني قاسم احلسن عبد جاسم
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 سامل ساجت رياض.د
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 محودي الرسول عبد فالح.د
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 اإلمارة العايل عبد عبداهلل اميان. د. م. ا
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 رشك حازم ناهد
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 فيلي تقي نعيم.د
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 محود طه جاسم م.م.ا
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 عبد حمسن جاسم.د
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 فيلي تقي نعيم.د
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 محودي الرسول عبد فالح.د
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 فاضل حممد ايسر. د.أ
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 ردام عبدالغفور علي
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 عبدالرزاق نعمان وداد
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 محزه حممد احسان الدكتور املدرس
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 حممد فائق زينب
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 الدين جنم ئاكو باخان.د
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 حسن حممد سعد. د
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 اخلطيب أمحد الوهاب عبد كامل عمار. د.أ
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 محيدي حمسن سندس د.م.أ
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 عواد عبد حممد كرار
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 الكرخي عبداهلادي علي.د.م.ا
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 عبد حممد كرار
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 حسني ابراهيم سارة.د
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 حممد رجب حممود.د
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 مذبوب قاسم هناء
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 امحد رؤى.د
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 امحد نعمت سارة..م.م
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 زويد كشيش جاسم
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 العكش مشخي صاحل
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 عبد سلطان قاسم
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 شرقي جواد نسرين.د.م.ا
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 شرقي جواد نهرين.د.م.ا
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 القيسي صاحل ياسني طه م.م
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 يوسف شاكر عبداخلالق
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 داؤد حكمت داؤد
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 نعمة ورور اضواء
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 احلربي حممد جاسم صفاء مثىن. د.م.أ
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 عوسج رحيم ذياب أمحد املهندس
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 الالمي كنيج صبيح أمحد
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 عبداهلل حممد مرفت
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 العطاوي كريم جواد حممد
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 العاني فاضل سفيان عبري
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 حسن هادي زينب. د.ا
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 املنعم عبد حممود رانيا. د
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 قحطان الدين سراج حممد.د
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 علوان عبد حممد إميان
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 غامن موسى فوزية
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 حممد مجال هنار
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 عويد قدوري يونس. د.أ
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 كاظم محيد قحطان.د.ا
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 اجلبوري كاظم أمحد هاجر
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 فرحان دهش نعمة.د
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 احملمداوي عويف عبداهلل االستاذ
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 املفرجي حممد عبداهلل الدكتورحممود.أ
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 بوصرب حسن.د
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 هادود علي نور
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 فرج شهيد مروة
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 عارف الوهاب عبد حازم.د
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 حممود مكي زهره
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 الزم محادي جميد اقدم مهندسني.ر
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 ناهي رزاق هيفاء.د
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 غامن موسى فوزية
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 سليمان ابراهيم شكرية
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 يلدا نهاد ستيفن
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 مطر سعد مروه.د
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 املختار صاحل امحد حازم ابوبكر  امحد د.م.أ
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 املفرجي عبداهلل حممود نورا
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 علي كاظم رائد
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 بادل منال.د
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 حممود مكي زهره
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 علوان حسني امساء
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 هاشم شعبان إنتصار. م
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 املفرجي عبداهلل حممود مروة
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 علوان حسني امساء
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 كاظم جواد إيناس
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 علي عباس امحد
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 جميد علي حوراء.د
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 حسن حممد عبداالله مها
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 عباس حممد جاسم.د
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 فرحان علي عبد مرتضى. د
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 حممد عبد نداء
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 مهدي راضي ضفاف
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 جاسم حممد اسراء
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 صاحل مهدي راضي ضفاف
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 اخلزرجي حممد جاسم سرمد.د
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 هويدي هنداوي وسام.د
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 علي حسني هيفاء
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 جرب زعيبل شفاء.د
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 مطر سعد ميثم.د
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

ضل َأبا املهندس
َ
ذيذ كامل الف

َ
 البهاديل ل

 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 حنون كاظم فاضل الدكتور
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 حسني امحد حماسن.د
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 حممد عرفات فضيلة. د. أ
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 القيسي الرزاق عبد سلمان امينة. د
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 جميد عبدالرزاق مرتضى.د
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 عيسى حمسن شيماء د م
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 راضي عباس زكي.د
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 حيي بن سامية الباحثة
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 املعموري حسني عبيس علي
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 باقي محه نوري يوسف الدكتور
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 علوان عبد حممد إميان
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 اجلنابي عالوي حجاب امحد نهاد املدربة
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 الكاظم عبد حامت زهراء
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 عبداهلل حممود اوس
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 فريح هادي عبد د
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 صاحل باسم عمار.د
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 حسني حممد باسم.د
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركةتؤيد ك

 زايد قاسم امحد مساعد مدرس
 الموسومة و ورشة العمل التدريبية الخاصة بطلبة الدراسات العليافي 

 (( االخر يف االديان السماوية))

عبر منصة  11/01/2021بتاريخ اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

ZOOM meeting 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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


