
 

  شكرها وتقديرها اىل بتتقدم عمادة كلية العلوم االسالمية جبامعة بغداد 
 ابراهيم ناصر حسناء دكتور مساعد أستاذ

التةي اقامتهةا شةع ة  ( التصنيف الوطني جلودة اجلامعات العراقيةة)املوسومة ورشة العمل لقائها إ على
 عرب االنرتنت 10/01/2021 ضمان اجلودة وتقويم االداء / كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد بتاريخ

 

 

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

 



 

  شكرها وتقديرها اىل بتتقدم عمادة كلية العلوم االسالمية جبامعة بغداد 
 الدباغ صادق ح يب بارق/مالحظ

التةي اقامتهةا شةع ة  ( التصنيف الوطني جلودة اجلامعةات العراقيةة)املوسومة ورشة العمل  على إلقائه
 عرب االنرتنت 10/01/2021 ضمان اجلودة وتقويم االداء / كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد بتاريخ

 

 

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

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 جرب رحيم اركان دكتور مساعد أستاذ

التةي اقامتهةا شةع ة ضةمان  ( التصنيف الوطني جلةودة اجلامعةات العراقيةة)املوسومة ورشة العمل يف 
 عرب االنرتنت 10/01/2021 اجلودة وتقويم االداء / كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد بتاريخ

 

 

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

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 سعيد إبراهيم خليل دكتور مساعد أستاذ

التةي اقامتهةا شةع ة ضةمان  ( التصنيف الوطني جلةودة اجلامعةات العراقيةة)املوسومة ورشة العمل يف 
 عرب االنرتنت 10/01/2021 اجلودة وتقويم االداء / كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد بتاريخ

 

 

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

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 جليهم سامل ساجت رياض دكتور مدرس

التةي اقامتهةا شةع ة ضةمان  ( التصنيف الوطني جلةودة اجلامعةات العراقيةة)املوسومة ورشة العمل يف 
 عرب االنرتنت 10/01/2021 اجلودة وتقويم االداء / كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد بتاريخ

 

 

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

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 حسني ناجي حييى نغم مساعد مدرس

التةي اقامتهةا شةع ة ضةمان  ( التصنيف الوطني جلةودة اجلامعةات العراقيةة)املوسومة ورشة العمل يف 
 عرب االنرتنت 10/01/2021 اجلودة وتقويم االداء / كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد بتاريخ

 

 

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

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 حسن سلوم الرزاق ع د الدين عماد دكتور مساعد استاذ

التةي اقامتهةا شةع ة ضةمان  ( التصنيف الوطني جلةودة اجلامعةات العراقيةة)املوسومة ورشة العمل يف 
 عرب االنرتنت 10/01/2021 اجلودة وتقويم االداء / كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد بتاريخ

 

 

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

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 حسني حسن حممد سعد دكتور مساعد استاذ

التةي اقامتهةا شةع ة ضةمان  ( التصنيف الوطني جلةودة اجلامعةات العراقيةة)املوسومة ورشة العمل يف 
 عرب االنرتنت 10/01/2021 اجلودة وتقويم االداء / كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد بتاريخ

 

 

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

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 حسني علي الستار ع د رواء مدرس

التةي اقامتهةا شةع ة ضةمان  ( التصنيف الوطني جلةودة اجلامعةات العراقيةة)املوسومة ورشة العمل يف 
 عرب االنرتنت 10/01/2021 اجلودة وتقويم االداء / كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد بتاريخ

 

 

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

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 حممد ع داهلل حممود اوس مدرس

التةي اقامتهةا شةع ة ضةمان  ( التصنيف الوطني جلةودة اجلامعةات العراقيةة)املوسومة ورشة العمل يف 
 عرب االنرتنت 10/01/2021 اجلودة وتقويم االداء / كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد بتاريخ

 

 

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

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 محودي ع ود خالد دكتور مساعد استاذ

التةي اقامتهةا شةع ة ضةمان  ( التصنيف الوطني جلةودة اجلامعةات العراقيةة)املوسومة ورشة العمل يف 
 عرب االنرتنت 10/01/2021 اجلودة وتقويم االداء / كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد بتاريخ

 

 

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

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 برهان اهلل ع د صفاء دكتور مساعد استاذ

التةي اقامتهةا شةع ة ضةمان  ( التصنيف الوطني جلةودة اجلامعةات العراقيةة)املوسومة ورشة العمل يف 
 عرب االنرتنت 10/01/2021 اجلودة وتقويم االداء / كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد بتاريخ

 

 

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

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 شاهر محد فرحان بيداء مدرس

التةي اقامتهةا شةع ة ضةمان  ( التصنيف الوطني جلةودة اجلامعةات العراقيةة)املوسومة ورشة العمل يف 
 عرب االنرتنت 10/01/2021 اجلودة وتقويم االداء / كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد بتاريخ

 

 

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

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 زعيرت هوين طاهر سرى مدرس

التةي اقامتهةا شةع ة ضةمان  ( التصنيف الوطني جلةودة اجلامعةات العراقيةة)املوسومة ورشة العمل يف 
 عرب االنرتنت 10/01/2021 اجلودة وتقويم االداء / كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد بتاريخ

 

 

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

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 حسن فرحان عامر انسام مدرس

التةي اقامتهةا شةع ة ضةمان  ( التصنيف الوطني جلةودة اجلامعةات العراقيةة)املوسومة ورشة العمل يف 
 عرب االنرتنت 10/01/2021 اجلودة وتقويم االداء / كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد بتاريخ

 

 

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

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 كحيط ثويني جفات محيد مدرس

التةي اقامتهةا شةع ة ضةمان  ( التصنيف الوطني جلةودة اجلامعةات العراقيةة)املوسومة ورشة العمل يف 
 عرب االنرتنت 10/01/2021 اجلودة وتقويم االداء / كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد بتاريخ

 

 

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

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 نصيف عطية صاحل حممد مهند استاذ

التةي اقامتهةا شةع ة ضةمان  ( التصنيف الوطني جلةودة اجلامعةات العراقيةة)املوسومة ورشة العمل يف 
 عرب االنرتنت 10/01/2021 اجلودة وتقويم االداء / كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد بتاريخ

 

 

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

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 أمحد اجل ار ع د أياد مدرس

التةي اقامتهةا شةع ة ضةمان  ( التصنيف الوطني جلةودة اجلامعةات العراقيةة)املوسومة ورشة العمل يف 
 عرب االنرتنت 10/01/2021 اجلودة وتقويم االداء / كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد بتاريخ

 

 

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

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 مهدي ج ار غني مروج مدرس

التةي اقامتهةا شةع ة ضةمان  ( التصنيف الوطني جلةودة اجلامعةات العراقيةة)املوسومة ورشة العمل يف 
 عرب االنرتنت 10/01/2021 اجلودة وتقويم االداء / كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد بتاريخ

 

 

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

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 ع دالرزاق ابراهيم ع دالسالم شيماء 

التةي اقامتهةا شةع ة ضةمان  ( التصنيف الوطني جلةودة اجلامعةات العراقيةة)املوسومة ورشة العمل يف 
 عرب االنرتنت 10/01/2021 اجلودة وتقويم االداء / كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد بتاريخ

 

 

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

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 حسني حممد باسم دكتور مساعد استاذ

التةي اقامتهةا شةع ة ضةمان  ( التصنيف الوطني جلةودة اجلامعةات العراقيةة)املوسومة ورشة العمل يف 
 عرب االنرتنت 10/01/2021 اجلودة وتقويم االداء / كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد بتاريخ

 

 

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

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 حزام جسام رجب رجاء 

التةي اقامتهةا شةع ة ضةمان  ( التصنيف الوطني جلةودة اجلامعةات العراقيةة)املوسومة ورشة العمل يف 
 عرب االنرتنت 10/01/2021 اجلودة وتقويم االداء / كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد بتاريخ

 

 

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

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 ع د عودة اجل ار ع د امساء مدرس

التةي اقامتهةا شةع ة ضةمان  ( التصنيف الوطني جلةودة اجلامعةات العراقيةة)املوسومة ورشة العمل يف 
 عرب االنرتنت 10/01/2021 اجلودة وتقويم االداء / كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد بتاريخ

 

 

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

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 عليوي حلو حسن هزار مساعد مدرس

التةي اقامتهةا شةع ة ضةمان  ( التصنيف الوطني جلةودة اجلامعةات العراقيةة)املوسومة ورشة العمل يف 
 عرب االنرتنت 10/01/2021 اجلودة وتقويم االداء / كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد بتاريخ

 

 

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

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 حافظ ناهي رزاق هيفاء دكتور اعدمس استاذ

التةي اقامتهةا شةع ة ضةمان  ( التصنيف الوطني جلةودة اجلامعةات العراقيةة)املوسومة ورشة العمل يف 
 عرب االنرتنت 10/01/2021 اجلودة وتقويم االداء / كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد بتاريخ

 

 

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

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 عيدان ع د حممد سايل 

التةي اقامتهةا شةع ة ضةمان  ( التصنيف الوطني جلةودة اجلامعةات العراقيةة)املوسومة ورشة العمل يف 
 عرب االنرتنت 10/01/2021 اجلودة وتقويم االداء / كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد بتاريخ

 

 

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

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 نافع فخري رياض حممد دكتور مساعد استاذ

التةي اقامتهةا شةع ة ضةمان  ( التصنيف الوطني جلةودة اجلامعةات العراقيةة)املوسومة ورشة العمل يف 
 عرب االنرتنت 10/01/2021 اجلودة وتقويم االداء / كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد بتاريخ

 

 

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

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 مسربت سلوم إحسان عالء مدرس

التةي اقامتهةا شةع ة ضةمان  ( التصنيف الوطني جلةودة اجلامعةات العراقيةة)املوسومة ورشة العمل يف 
 عرب االنرتنت 10/01/2021 اجلودة وتقويم االداء / كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد بتاريخ

 

 

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

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 حسن حسني حممد معنب زينة دكتور مدرس

التةي اقامتهةا شةع ة ضةمان  ( التصنيف الوطني جلةودة اجلامعةات العراقيةة)املوسومة ورشة العمل يف 
 عرب االنرتنت 10/01/2021 اجلودة وتقويم االداء / كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد بتاريخ

 

 

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

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 عيدان ع د حممد هند مساعد مدرس

التةي اقامتهةا شةع ة ضةمان  ( التصنيف الوطني جلةودة اجلامعةات العراقيةة)املوسومة ورشة العمل يف 
 عرب االنرتنت 10/01/2021 اجلودة وتقويم االداء / كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد بتاريخ

 

 

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

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 كريم دعري شروق 

التةي اقامتهةا شةع ة ضةمان  ( التصنيف الوطني جلةودة اجلامعةات العراقيةة)املوسومة ورشة العمل يف 
 عرب االنرتنت 10/01/2021 اجلودة وتقويم االداء / كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد بتاريخ

 

 

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

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 زوير حسني مصطفى 

التةي اقامتهةا شةع ة ضةمان  ( التصنيف الوطني جلةودة اجلامعةات العراقيةة)املوسومة ورشة العمل يف 
 عرب االنرتنت 10/01/2021 اجلودة وتقويم االداء / كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد بتاريخ

 

 

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

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 زايد قاسم امحد مساعد مدرس

التةي اقامتهةا شةع ة ضةمان  ( التصنيف الوطني جلةودة اجلامعةات العراقيةة)املوسومة ورشة العمل يف 
 عرب االنرتنت 10/01/2021 اجلودة وتقويم االداء / كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد بتاريخ

 

 

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

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 جميد جاسب علي 

التةي اقامتهةا شةع ة ضةمان  ( التصنيف الوطني جلةودة اجلامعةات العراقيةة)املوسومة ورشة العمل يف 
 عرب االنرتنت 10/01/2021 اجلودة وتقويم االداء / كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد بتاريخ

 

 

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

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 جسام رجب امحد 

التةي اقامتهةا شةع ة ضةمان  ( التصنيف الوطني جلةودة اجلامعةات العراقيةة)املوسومة ورشة العمل يف 
 عرب االنرتنت 10/01/2021 اجلودة وتقويم االداء / كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد بتاريخ

 

 

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

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 مجعة عالء 

التةي اقامتهةا شةع ة ضةمان  ( التصنيف الوطني جلةودة اجلامعةات العراقيةة)املوسومة ورشة العمل يف 
 عرب االنرتنت 10/01/2021 اجلودة وتقويم االداء / كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد بتاريخ

 

 

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

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 ع داجل ار ياسني ع دالعزيز 

التةي اقامتهةا شةع ة ضةمان  ( التصنيف الوطني جلةودة اجلامعةات العراقيةة)املوسومة ورشة العمل يف 
 عرب االنرتنت 10/01/2021 اجلودة وتقويم االداء / كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد بتاريخ

 

 

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

 



 


