
 

 
 
 
 

 

 بشكرها وتقديرها الىكلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد  تتقدم عمادة

 عبدالرزاق طارق زياد.د.أ 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةإلقائه في 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

لحضارة واالثار اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم اوالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 بشكرها وتقديرها الىكلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد  تتقدم عمادة
 حسني عادل لقاء.د.م.أ

 مة الموسو ورشة العمل التدريبية االلكترونيةإلقائها في 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

ش فرحاننعمة دهأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 ة بغداد مشاركة تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامع

 منصور رزاق غفران 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي بصفة منظم 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز مع

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 جميد جاسب علي 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي بصفة منظم  

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

مر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار اقامتها وحدة التعليم المستوالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 زاير جاسم احالم مساعد استاذ
 مة الموسو ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
مية/ وكالةعميد كلية العلوم االسال     



 

 
 
 
 

 

 ة بغداد مشاركة تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامع

 البدران بان االستاذة
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 نا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيزمع تمنيات

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 جبل جدعان شاكر مدرس
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

ع قسم الحضارة واالثار اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون موالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 ناجي مأمون عبداحلافظ الدكتور
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية مكافحة))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 كة تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشار

 إبراهيم أمحد عماد أقدم زراعي مهندس
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 اتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيزمع تمني

عمة دهش فرحاننأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 درويش أمحد مسر.د.م 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

مع قسم الحضارة واالثار  اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاونوالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 Assist.Prof.Dr.Hussein Thani Rishag 
  الموسومة ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 بغداد مشاركة تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة 

 Dr. Ziyad Hussain khedyer Algburi 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 Murtadha.F.Hanon 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

Assistant lecturer Shadan Rafiq Namiq 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم االسالمية

 ابراهيم عبدالسالم شيماء 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 Zahraa Saheb Moussa 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

ر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار اقامتها وحدة التعليم المستموالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحان.م.د.أ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 zena hussin alwan 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( حة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضيةمكاف))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 اركة تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مش

 شاكر عدنان حنان. م. ا 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 النجاح خدمتة لعراقنا العزيزمع تمنياتنا لكم ب

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 الشطي حبيب مالك صباح. د. ا 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

ع قسم الحضارة واالثار اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون موالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
لعلوم االسالمية/ وكالةعميد كلية ا     



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 اإلمارة العايل عبد عبداهلل اميان. د. م. ا 
 سومة المو ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 معة بغداد مشاركة تؤيد كلية العلوم االسالمية / جا

 امحد حممود رياض. د. م. ا 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز مع

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 فرهاد ال الصمد عبد علي. د.ا 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

مستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار اقامتها وحدة التعليم الوالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 الكريم عبد خالد لقاء.د.ا 
 ومة الموس ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 عة بغداد مشاركة تؤيد كلية العلوم االسالمية / جام

 غامن حسن فائزة. م.ا 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 تنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيزمع تمنيا

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 ناصر امحد مجان. د.م.ا 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

ون مع قسم الحضارة واالثار اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاوالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 االمري عبد حسني حممد اميان.د.م.ا 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
كلية العلوم االسالمية/ وكالةعميد      



 

 
 
 
 

 

 غداد مشاركة تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة ب

 شك ثاني حسني.د.م.ا 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 كم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيزمع تمنياتنا ل

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 كاظم احلسني عبد دالل.د.م.ا 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

ون مع قسم الحضارة واالثار اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاوالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 مهدي هاشم شذى.د.م.ا 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية مكافحة خطر))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 صاحل حسني طالل.د.م.ا 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 خدمتة لعراقنا العزيزمع تمنياتنا لكم بالنجاح 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 صاحل كائن غيداء.د.م.ا 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

ة واالثار اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضاروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 جنيب حممد عبدالستار مي.د.م.ا 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املخدرات واملنشطات الرياضيةمكافحة خطر تعاطي ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 بدوي عطيه غريب حممد.د.م.ا 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 متة لعراقنا العزيزمع تمنياتنا لكم بالنجاح خد

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حسني حبيب احالم مدرس
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

الثار اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واوالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 ايدام صدام امحد مدرس
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( نشطات الرياضيةمكافحة خطر تعاطي املخدرات وامل))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 احبيل عباس امحد 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 ناصر عباس امحد 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 امحد الرزاق عبد امحد مساعد استاذ
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 جميد امحد مدرس
 الموسومة  ية االلكترونيةورشة العمل التدريبفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 علوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد كلية ال

 حسن خضر اريج مساعد استاذ
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingة عبر منص 01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

حاننعمة دهش فرأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 خضري امحد عبد امساء م.م
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

دة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار اقامتها وحوالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 عودة اجلبار عبد امساء مدرس
 الموسومة  لكترونيةورشة العمل التدريبية االفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد كلية العلوم ا

 حسن خالد اسيا 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 ثامر صباح اسيل 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اون مع قسم الحضارة واالثار اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعوالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 عباس جاسم ليلى الدكتوره املساعد االستاذ 
 لموسومة ا ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم االسالمية /

 خرية بلحرب الباحثة 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 نياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيزمع تم

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 جاسم علي اسراء احملامية 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

التعاون مع قسم الحضارة واالثار اقامتها وحدة التعليم المستمر بوالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

دهش فرحاننعمة أ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 مهدي صاحب امل مدرس
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضيةمكافحة ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 ة تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشارك

 خميف فاضل انتصار مساعد استاذ
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 م بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيزمع تمنياتنا لك

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 سلمان جاسم انعام 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

لحضارة واالثار اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم اوالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
المية/ وكالةعميد كلية العلوم االس     



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 جواد سعيد انوار دكتور استاذ
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( طي املخدرات واملنشطات الرياضيةمكافحة خطر تعا))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 شهيب سلمان ايات مساعد ذاستا
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 ح خدمتة لعراقنا العزيزمع تمنياتنا لكم بالنجا

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 خليف كاظم اياد مدرس
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

واالثار  اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارةوالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 شوكت عبدالواحد اميان مساعد مدرس
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املخدرات واملنشطات الرياضية مكافحة خطر تعاطي))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحان.أ.م.د  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 عبد مزاحم يناسا مدرس
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 عراقنا العزيزمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة ل

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 جاسم حممد ايوب مساعد أستاذ
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

االثار اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة ووالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 املختار صاحل امحد حازم بكر ابو إمحد. د.م.إ 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية مكافحة))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
م االسالمية/ وكالةعميد كلية العلو     



 

 
 
 
 

 

 كة تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشار

 حسني علي جليل إبراهيم مساعد أستاذ
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 تنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيزمع تمنيا

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 كامل أمحد إيالف مساعد مدرس
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

لتعاون مع قسم الحضارة واالثار اقامتها وحدة التعليم المستمر باوالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 فياض عبدالرمحن أمينة. د. م. أ 
  الموسومة ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 بغداد مشاركة تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة 

 حمنود خليل علي. د. م. أ 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 اتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيزمع تمني

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 عبد فاضل امل. د.أ 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

مع قسم الحضارة واالثار اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 الركابي جابر خضري علي. د.أ 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية مكافحة))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 كة تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشار

 اجلبوري جابر حممد. د.أ 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 لنجاح خدمتة لعراقنا العزيزمع تمنياتنا لكم با

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 عويد قدوري يونس. د.أ 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

لحضارة واالثار اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم اوالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 عويد قدوري يونس. د.أ 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( خدرات واملنشطات الرياضيةمكافحة خطر تعاطي امل))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 علي محيد بشرئ.د.أ 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 اخلطيب الوهاب عبد كامل عمار.د.أ 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

االثار اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة ووالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 احلسيني جبار عزالدين.أ 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( واملنشطات الرياضيةمكافحة خطر تعاطي املخدرات ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 العزي مصطفى بحبي حسني. د.م.أ 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 راقنا العزيزمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لع

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 البهاديل حممد حسن مؤيد. د.م.أ 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

ة واالثار اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضاروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
د كلية العلوم االسالمية/ وكالةعمي     



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 داودسليمان انتظار.د.م.أ 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( رات واملنشطات الرياضيةمكافحة خطر تعاطي املخد))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 الالمي نيجك صبيح أمحد 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 نا العزيزمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراق

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 مربوك خملوف ياسر أمحد 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 السالمية فيا

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 محدان قحطان حمسن. أد 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( الرياضيةمكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 زكي نهاد أمساء مساعد مدرس
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 الطالباني بهجت أمامه 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 جاسم حممد أيوب دكتور مساعد أستاذ
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( لرياضيةمكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات ا))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 شهاب محيد باسل مدرس
 الموسومة  العمل التدريبية االلكترونية ورشةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 سرحان حمسن بامسه.د 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حمسن حنون بشرى دكتور مساعد استاذ
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
لةعميد كلية العلوم االسالمية/ وكا     



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 النوري حممد سعدون بشرى مساعد أستاذ
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةي ف

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 كامل عصام بشرى مدرس
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 القيسي حامت ابراهيم حممود بشرى مساعد استاذ
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( نشطات الرياضيةمكافحة خطر تعاطي املخدرات وامل))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 مطلك نيحس بيداء مساعد استاذ
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 العزيزمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا 

فرحاننعمة دهش أ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 جاسم سلمان حسام مساعد استاذ
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

 اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثاروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 محاس الكريم عبد حسني مدرس
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( نشطات الرياضيةمكافحة خطر تعاطي املخدرات وامل))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 ياسر علي حسني م.م
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونية في

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
ة/ وكالةعميد كلية العلوم االسالمي     



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 شاكر عدنان حنان مساعد استاذ
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 في االسالمية

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 سلطان محيد حيدر م. م
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 شنو صبيح حيدر مساعد أستاذ
 الموسومة  لعمل التدريبية االلكترونيةورشة افي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 اجلنابي مرشد مصلح حيدر 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

ة دهش فرحاننعمأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 نزال مهدي حيدر مساعد استاذ
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار لتي وا

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 صاحل وليد خالد مساعد أستاذ
 الموسومة  التدريبية االلكترونية ورشة العملفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد

 عطية غازي ختام 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meeting عبر منصة 01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
سالمية/ وكالةعميد كلية العلوم اال     



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 عمرو بن علي مسعود مبارك صاحل خلود 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 الزركاني حسن خليل.د.أ 
 الموسومة  ية االلكترونيةورشة العمل التدريبفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 علوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد كلية ال

 سلطان حممد خولة مساعد استاذ
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingمنصة عبر  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 فريح هادي عبد. د 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار اقامتها وحدة والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحان.د.أ.م  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حممود شاكر امحد. د 
 لموسومة ا ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم االسالمية /

 الطائي حسني عليوي أمحد. د 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 سلمان كريم بيداء. د 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

ر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار اقامتها وحدة التعليم المستموالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
لوم االسالمية/ وكالةعميد كلية الع     



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 بريني دمحان. د 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضيةمكافحة ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 ة تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشارك

 الشيخلي ابراهيم سعد سفيان. د 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 كم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيزمع تمنياتنا ل

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حممد هادي مساح. د 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

الحضارة واالثار  اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسموالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 الفونس صموئيل مايكل. د 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املخدرات واملنشطات الرياضية مكافحة خطر تعاطي))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 السالمي نامس سلمان مدحم. د 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 خدمتة لعراقنا العزيزمع تمنياتنا لكم بالنجاح 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 كاظم الرسول عبد مىن. د 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

رة واالثار اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضاوالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 أمحد شاكر هبة. د 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( ملنشطات الرياضيةمكافحة خطر تعاطي املخدرات وا))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
ية العلوم االسالمية/ وكالةعميد كل     



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 أمحد شاكر هدى. د 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 أمحد شاكر هند. د 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 فريد حممد وجدي. د 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

قامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار اوالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 العتابي جرب رحيم اركان.د 
 الموسومة  يبية االلكترونيةورشة العمل التدرفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد كلية 

 مسلم فاروق انوار.د 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 عباس عبدعلي إميان.د 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

عليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار اقامتها وحدة التوالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 التميمي ابراهيم ناصر حسناء.د 
 الموسومة  رونيةورشة العمل التدريبية االلكتفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
ميد كلية العلوم االسالمية/ وكالةع     



 

 
 
 
 

 

 المية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد كلية العلوم االس

 العتابي حسني حممد حيدر.د 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حسني عداي رعد.د 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

تمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار اقامتها وحدة التعليم المسوالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 سعيد مسري رويدة.د 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( افحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضيةمك))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 مشاركة تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد 

 علوان حممد زينب.د 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 نجاح خدمتة لعراقنا العزيزمع تمنياتنا لكم بال

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 الرزاق عبد صادق ساهرة.د 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

الحضارة واالثار  اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسموالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 سعود عبد شيماء.د 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( رات واملنشطات الرياضيةمكافحة خطر تعاطي املخد))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 اهلتيمي عجيل نمتوي ظافر.د 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 عراقنا العزيزمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة ل

ننعمة دهش فرحاأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 .ظاهر حممد رجب حممود.د 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

ثار اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالوالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 .ظاهر حممد رجب حممود.د 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( نشطات الرياضيةمكافحة خطر تعاطي املخدرات وامل))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 جنيب مدحم الستار عبد مها.د 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
كالةعميد كلية العلوم االسالمية/ و     



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 عبداهلل بدرخان ناز.د 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 المية فياالس

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 الطائي فرحان دهش نعمة.د 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( الرياضيةمكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 جمبل خضري ياسني٠د 
 الموسومة  العمل التدريبية االلكترونية ورشةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 الزم محادي جميد اقدم مهندسني.ر 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 فياالسالمية 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

ش فرحاننعمة دهأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 شاكر مصطفى رائد 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار لتي وا

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 عبد رائدصادق 
 الموسومة  لكترونيةورشة العمل التدريبية االفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد كلية العلوم 

 جسام رجب رجاء 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
مية/ وكالةعميد كلية العلوم االسال     



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 عبطان ضياء رسل 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

عاون مع قسم الحضارة واالثار اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتوالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 فرج السالم عبد رسل 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( ر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضيةمكافحة خط))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 السراج علي حسن رغد مساعد أستاذ
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 م بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيزمع تمنياتنا لك

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 راضي حممد رنا مساعد استاذ
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

مع قسم الحضارة واالثار اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

عمة دهش فرحاننأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 هالل امحد رواء مدرس
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( طي املخدرات واملنشطات الرياضيةمكافحة خطر تعا))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حممود مؤيد رؤى دكتور مدرس
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 خدمتة لعراقنا العزيزمع تمنياتنا لكم بالنجاح 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 سامل ساجت رياض.د 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

ثار اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالوالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 يونا يوسف ريتا 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( الرياضيةمكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 صايل ذياب ثامر زهراء 
 الموسومة  رشة العمل التدريبية االلكترونيةوفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حمسن حسن زهراء 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 علي حسني زهراء مساعد مدرس
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحان.م.د.أ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 شنته غازي محيد زهراء 
 الموسومة  ة االلكترونيةورشة العمل التدريبيفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 لوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد كلية الع

 جواد طه عادل زهراء 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 شعالن فاضل زهراء 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

لمستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار اقامتها وحدة التعليم اوالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
لعلوم االسالمية/ وكالةعميد كلية ا     



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حسن فاهم زهراء م. م
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 داد مشاركة تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغ

 حسني قاسم زهراء 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 النجاح خدمتة لعراقنا العزيزمع تمنياتنا لكم ب

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 ويل شاه ناصر زهراء مساعد مدرس
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

مع قسم الحضارة واالثار  اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاونوالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 عباس حممد زهرة مساعد مدرس
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضيةمكافحة ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 ة تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشارك

 اخضري حسني زياد 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 متة لعراقنا العزيزمع تمنياتنا لكم بالنجاح خد

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 عوين امحد زينب.د.أ 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

ثار اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالوالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حسني عباس زينب 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( الرياضيةمكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
كلية العلوم االسالمية/ وكالةعميد      



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 علوي حسن الكريم عبد زينب 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 فهمي زينب مدرس
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 امحد وجدي زينب مساعد أستاذ
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار لتي وا

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 محود سلمان زينه 
 الموسومة  االلكترونية ورشة العمل التدريبيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 وم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد كلية العل

 جاسم خلف سارة مساعد استاذ
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meeting عبر منصة 01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حسن حسني ساره مساعد مدرس
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

دة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار اقامتها وحوالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 جبار ستار ساره باحث م
 الموسومة  نيةورشة العمل التدريبية االلكتروفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 مية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد كلية العلوم االسال

 الساده عبد عباس ساره 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 عبد حممد سايل 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

عاون مع قسم الحضارة واالثار اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتوالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 ابراهيم امحد سامان 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( ر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضيةمكافحة خط))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 ريسان ماجد سجى 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 عباس حممد سجى مساعد استاذ
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

واالثار اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حممد جاسم سراب 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( ات الرياضيةمكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشط))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 يلجح سعدي سراب مساعد مدرس
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 زمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزي

حاننعمة دهش فرأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 عون عبد عبيد سراب 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 امساعيل حمسن سعدون .د.م
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 البدري يداحلم عبد طالل سلمى دكتور مساعد استاذ
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 ا العزيزمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقن

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 عشبه منصور مسريه 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 ية فياالسالم

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 السادة عبد عليوي سناء مساعد استاذ
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( نشطات الرياضيةمكافحة خطر تعاطي املخدرات وامل))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 سدخان دحمم سناء مساعد استاذ
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 العزيزمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 الشايف عبد هانى سناء 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 مية فياالسال

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

دهش فرحاننعمة أ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 هاني سناء 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار تي وال

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 سامل سليم سها مساعد مدرس
 الموسومة  تدريبية االلكترونيةورشة العمل الفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 ية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد كل

 هيدي فاضل عباس سوسن 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingصة عبر من 01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
المية/ وكالةعميد كلية العلوم االس     



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 بكر امحد سيماء مدرس
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار اقامتها وحدة والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 كريم دعري شروق 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم االسالمية

 فاظل عباس شروق استاذ
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز مع

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 سليمان ابراهيم شكرية مدرس
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

مر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار اقامتها وحدة التعليم المستوالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحان.أ.م.د  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 ابراهيم عبدالسالم شيماء 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 غداد مشاركة تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة ب

 عباس مدلول شيماء مدرس
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 الدماعني صاحل حممد صاحل االستاذ
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
م االسالمية/ وكالةعميد كلية العلو     



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 سليمان مؤيد صبا مدرس
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( حة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضيةمكاف))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 اركة تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مش

 عبود ناجي صعب استاذ
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 جاح خدمتة لعراقنا العزيزمع تمنياتنا لكم بالن

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 كاظم خليل ضحى 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

الثار اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واوالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 جواد اجلبار عبد ضالل 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( نشطات الرياضيةمكافحة خطر تعاطي املخدرات وامل))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 الصاحب عبد طائف 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونية في

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 جاسم فياض ظاهر مساعد أستاذ
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 فياالسالمية 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 اندار احممد عادل 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار التي و

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 احلسني سلطان محيد عباس .م.م
 الموسومة  مل التدريبية االلكترونيةورشة العفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 يد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤ

 ناجي مأمون عبداحلافظ الدكتور
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 علي حسني عصماء 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

تها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار اقاموالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 صاحل جربان صاحل عطية 
 الموسومة  لكترونيةورشة العمل التدريبية االفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد كلية العلوم 

 عبدالناصر الدين عالء 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حمارب عواد حسني علي مساعد مدرس
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

ة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار اقامتها وحدوالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 امساعيل الوهاب عبد علي مدرس
 الموسومة  لكترونيةورشة العمل التدريبية االفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
د كلية العلوم االسالمية/ وكالةعمي     



 

 
 
 
 

 

 السالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد كلية العلوم ا

 جاسم كريم علي 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 علوان حسن كفاح علي 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

التعاون مع قسم الحضارة واالثار اقامتها وحدة التعليم المستمر بوالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 اخلزرجي الكريم عبد مضر علي مساعد مدرس
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 / جامعة بغداد مشاركة تؤيد كلية العلوم االسالمية 

 قاسم نصيف نبيل علي مدرس
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 رزوقي عبداهلل علياء 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 طه عبدالرمحن عمار 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية مكافحة))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 كة تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشار

 خملوف ياسر عمار 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 دمتة لعراقنا العزيزمع تمنياتنا لكم بالنجاح خ

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 التمن ابو عمر 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

 اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثاروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 دحام ثائر فاطمه 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( ياضيةمكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الر))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 ر شنيا صكبان هادي فاطمه 
 الموسومة  رشة العمل التدريبية االلكترونيةوفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
لةعميد كلية العلوم االسالمية/ وكا     



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حسني كاظم هادي فاطمه 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 االمري عبد حسني حممد فائزة مساعد استاذ
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( الرياضية مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 همحز الرزاق عبد فراس استاذ
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 طالب فاضل فردوس 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

فرحاننعمة دهش أ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 اجلبوري امحد سعيد قصي دكتور مساعد استاذ
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( ات الرياضيةمكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشط))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 شاكر عدنان وسن 
 الموسومة  العمل التدريبية االلكترونية ورشةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 عواد عبد حممد كرار 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
ة/ وكالةعميد كلية العلوم االسالمي     



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 عبيد اياد كوثر مساعد مدرس
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار  والتي

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 مشكور صاحب ملياء مساعد مدرس
 الموسومة  لتدريبية االلكترونيةورشة العمل افي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 محيد ناجح ليث مدرس
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingة عبر منص 01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 فليح عبدالواحد محود شكرية د. م 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

امتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار اقوالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

ة دهش فرحاننعمأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 ناجي حييى نغم م. م 
 الموسومة  لكترونيةورشة العمل التدريبية االفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد كلية العلوم 

 حسني حممد معني زينة. د.م 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 شاكر فرهاد تارا.د.م 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

ليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار اقامتها وحدة التعوالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
سالمية/ وكالةعميد كلية العلوم اال     



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 العتابي علوان باقر تغريد.د.م 
 الموسومة  ونيةورشة العمل التدريبية االلكترفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 مية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد كلية العلوم االسال

 عبداهلل مربوك زهراء.م 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 هادي علي زينب.م 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 املوسوي صابر حممد زينب م.م 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحان.د.أ.م  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 غداد مشاركة تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة ب

 جاسم حافظ فادية م.م 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيزمع تمنياتنا 

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 احلسني سلطان محيد سلطان. م.م 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

تعاون مع قسم الحضارة واالثار اقامتها وحدة التعليم المستمر بالوالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 صاحل ابراهيم زينب.م.م 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( ة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضيةمكافح))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
لوم االسالمية/ وكالةعميد كلية الع     



 

 
 
 
 

 

 ركة تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشا

 صباح خالد حممد مساعد مدرس
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 فخري رياض حممد مساعد أستاذ
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

مع قسم الحضارة واالثار اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 رمضان صيام حممد 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املخدرات واملنشطات الرياضيةمكافحة خطر تعاطي ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 بدن الكريم بدع حممد 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 راقنا العزيزمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لع

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حممد قاسم سيد حممود 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 التواب عبد حسن مصطفى حممود . د
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( واملنشطات الرياضيةمكافحة خطر تعاطي املخدرات ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حنون فاخر مرتضى 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
ية العلوم االسالمية/ وكالةعميد كل     



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 راضي يوسف كريم مريم 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 فرحان أمحد مصطفى 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار ي والت

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 زوير حسني مصطفى 
 الموسومة  اللكترونيةورشة العمل التدريبية افي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم

 محزه حممود مصطفى 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 سعيد مسري مىن مساعد استاذ
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

م المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار اقامتها وحدة التعليوالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 مكي سامي مها 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( كافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضيةم))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 مشاركة  تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد

 رشيد احلميد عبد مها مساعد استاذ
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 نياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيزمع تم

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
ميد كلية العلوم االسالمية/ وكالةع     



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 رزوقي عبداهلل مها مدرس
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

تعاون مع قسم الحضارة واالثار اقامتها وحدة التعليم المستمر بالوالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 يونس عبدالوهاب مها مساعد استاذ
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 غداد مشاركة تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة ب

 ايوب حممد مها استاذ
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 كم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيزمع تمنياتنا ل

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 اهليتي اسعد موفق استاذ
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

قسم الحضارة واالثار  اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون معوالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 رزوقي عبداهلل مي مدرس
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( طي املخدرات واملنشطات الرياضيةمكافحة خطر تعا))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 زامل فرحان نادية دكتور مدرس
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 ح خدمتة لعراقنا العزيزمع تمنياتنا لكم بالنجا

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 موريس ماهر نانسي 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

االثار اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة ووالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

ننعمة دهش فرحاأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حممد بدري نبأ 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( الرياضية مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 امحد شهاب نبأ 
 الموسومة  عمل التدريبية االلكترونيةورشة الفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 ؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة ت

 جنم عبدالعال نرباس 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingبر منصة ع 01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
كالةعميد كلية العلوم االسالمية/ و     



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 يوسف فيصل جنود استاذ
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار  اقامتهاوالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 كرم حسني نسرين استاذ
 الموسومة  رونيةورشة العمل التدريبية االلكتفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 المية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد كلية العلوم االس

 ناجي حييى نغم مساعد مدرس
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 جميد نعمة نهاد مساعد أستاذ
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

عليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار اقامتها وحدة التوالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

ش فرحاننعمة دهأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 عبدالرضا مجال نوار دكتور مدرس
 الموسومة  رونيةورشة العمل التدريبية االلكتفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 المية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد كلية العلوم االس

 الشماع علي حممد جواد حممد نوال أستاذ
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingمنصة عبر  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 شاكر عدنان نور مدرس
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

ة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار اقامتها وحدوالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
مية/ وكالةعميد كلية العلوم االسال     



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 دشر عزيز نور 
 ومة الموس ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 عة بغداد مشاركة تؤيد كلية العلوم االسالمية / جام

 علوان موفق نور مدرس
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 نا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيزمع تمنيات

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 نعمه سعدون نورالزهراء 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

ن مع قسم الحضارة واالثار اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاووالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 عبد فاضل نورجان مساعد مدرس
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( ة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضيةمكافح))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

عمة دهش فرحاننأ.م.د.  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 ركة تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشا

 عيسى بدري هالة 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 دمتة لعراقنا العزيزمع تمنياتنا لكم بالنجاح خ

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 ابراهيم امحد هاني مساعد مدرس
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

لحضارة واالثار اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم اوالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 معطي حسن امحد هدى مساعد استاذ
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( عاطي املخدرات واملنشطات الرياضيةمكافحة خطر ت))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
االسالمية/ وكالةعميد كلية العلوم      



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حازم عصام هدى جامعيه لبهطا
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 اح خدمتة لعراقنا العزيزمع تمنياتنا لكم بالنج

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 فخري حيدر هديل مساعد مدرس
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

الحضارة واالثار اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 غالب هديل مدرس
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( واملنشطات الرياضيةمكافحة خطر تعاطي املخدرات ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حسن حممد هديل دكتور مدرس
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا

نعمة دهش فرحان.م.د.أ  
عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 التميمي امحد حسني حممد هناء مساعد استاذ
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

حضارة واالثار اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الوالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حممود قاسم هنادي 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( واملنشطات الرياضية مكافحة خطر تعاطي املخدرات))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 علكم هادي هيام مدرس
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 زيزمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا الع

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
لعلوم االسالمية/ وكالةعميد كلية ا     



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 عباس مؤيد هيثم طالب
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 فياالسالمية 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 عبد حممد هيفاء مساعد استاذ
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( اضيةمكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الري))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 فندي جاسم وداد مساعد مدرس
 الموسومة  رشة العمل التدريبية االلكترونيةوفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 عبدالرزاق نعمان وداد 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حسن شفيق وسام مساعد مدرس
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار التي و

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 صاحل حسن وسن 
 الموسومة  اللكترونيةورشة العمل التدريبية افي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 االسالمية / جامعة بغداد مشاركة  تؤيد كلية العلوم

 حسني سعدي وسن 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

نعمة دهش فرحانأ.م.د.  
كلية العلوم االسالمية/ وكالةعميد      



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 نعمه قاسم وسن مساعد مدرس
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

مستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار اقامتها وحدة التعليم الوالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 جليل ماهر وسن مساعد استاذ
 ومة الموس ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 عة بغداد مشاركة تؤيد كلية العلوم االسالمية / جام

 علوان حممد وسن مدرس
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 نا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيزمع تمنيات

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 البدري كمر عصيد وضحة 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

مع قسم الحضارة واالثار  اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاونوالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 فاضل عنرت والء 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( املخدرات واملنشطات الرياضيةمكافحة خطر تعاطي ))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 يوسف نصفم يارا 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 يوسف منصف يارا 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 فياالسالمية 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حسن رشدي عبدالناصر ياسر 
 الموسومة  ورشة العمل التدريبية االلكترونيةفي 

 (( يةمكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياض))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 جمبل خضري ياسني مساعد استاذ
 الموسومة  رشة العمل التدريبية االلكترونيةوفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الحضارة واالثار والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  01/02/2021 االسالمية في

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة لعراقنا العزيز

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


