
 

 
 
 
 

 

 بشكرها وتقديرها الى بغداد العلوم االسالمية / جامعة  تتقدم عمادة كلية

 محود ناجح ليث.م
 الموسومة   الدورة التدريبية إلقائه في

 (( ظفي الدولةقانون انضباط مو))

  26/01/2021-24 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

 

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



 

 
 
 
 

 

 بشكرها وتقديرها الى بغداد العلوم االسالمية / جامعة  تتقدم عمادة كلية

 عبدالكاظم حامت زهراء.م.م
 الموسومة   الدورة التدريبية اإلقائهفي 

 (( قانون انضباط موظفي الدولة))

  26/01/2021-24 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

 

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



 

 
 
 
 

 

 بشكرها وتقديرها الى بغداد العلوم االسالمية / جامعة  تتقدم عمادة كلية

 زايد قاسم امحد.م.م
 الموسومة   الدورة التدريبيةإلقائه في 

 (( قانون انضباط موظفي الدولة))

  26/01/2021-24 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 منصور رزاق غفران
 الموسومة   الدورة التدريبيةفي بصفة منظم 

 (( قانون انضباط موظفي الدولة))

  26/01/2021-24 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جميد جاسب علي
 الموسومة   الدورة التدريبيةفي منظم بصفة 

 (( قانون انضباط موظفي الدولة))

  26/01/2021-24 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جرب رحيم اركان. د
 الموسومة   الدورة التدريبيةفي 

 (( قانون انضباط موظفي الدولة))

  26/01/2021-24 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 خضري ابراهيم ثائر. د
 الموسومة   الدورة التدريبيةفي 

 (( قانون انضباط موظفي الدولة))

  26/01/2021-24 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 متعب سعود امين. د
 الموسومة   الدورة التدريبيةفي 

 (( قانون انضباط موظفي الدولة))

  26/01/2021-24 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جميد عطا مروان. د
 الموسومة   الدورة التدريبيةفي 

 (( قانون انضباط موظفي الدولة))

  26/01/2021-24 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسني رسول ابتسام. م
 الموسومة   الدورة التدريبيةفي 

 (( قانون انضباط موظفي الدولة))

  26/01/2021-24 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حازم بكر ابو امحد. د.م.ا
 الموسومة   الدورة التدريبيةفي 

 (( قانون انضباط موظفي الدولة))

  26/01/2021-24 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مطر سعد ميثم. م
 الموسومة   الدورة التدريبيةفي 

 (( قانون انضباط موظفي الدولة))

  26/01/2021-24 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ياسني رميض مسر
 الموسومة   الدورة التدريبيةفي 

 (( قانون انضباط موظفي الدولة))

  26/01/2021-24 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي حسني فاطمة
 الموسومة   الدورة التدريبيةفي 

 (( قانون انضباط موظفي الدولة))

  26/01/2021-24 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 زوير حسني مصطفى
 الموسومة   الدورة التدريبيةفي 

 (( قانون انضباط موظفي الدولة))

  26/01/2021-24 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 خليل عادل مارب
 الموسومة   الدورة التدريبيةفي 

 (( قانون انضباط موظفي الدولة))

  26/01/2021-24 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 كريم دعري شروق
 الموسومة   الدورة التدريبيةفي 

 (( قانون انضباط موظفي الدولة))

  26/01/2021-24 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبد حممد سايل
 الموسومة   الدورة التدريبيةفي 

 (( قانون انضباط موظفي الدولة))

  26/01/2021-24 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 صادق حبيب بارق
 الموسومة   الدورة التدريبيةفي 

 (( قانون انضباط موظفي الدولة))

  26/01/2021-24 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جسام رجب رجاء
 الموسومة   الدورة التدريبيةفي 

 (( قانون انضباط موظفي الدولة))

  26/01/2021-24 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 منصور رفعت سهري
 الموسومة   الدورة التدريبيةفي 

 (( قانون انضباط موظفي الدولة))

  26/01/2021-24 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ابراهيم السالم عبد شيماء
 الموسومة   الدورة التدريبيةفي 

 (( قانون انضباط موظفي الدولة))

  26/01/2021-24 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 املطلب عبد سيف
 الموسومة   الدورة التدريبيةفي 

 (( قانون انضباط موظفي الدولة))

  26/01/2021-24 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ابراهيم حممود هناء
 الموسومة   الدورة التدريبيةفي 

 (( قانون انضباط موظفي الدولة))

  26/01/2021-24 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 صاحل فاضل هناء
 الموسومة   الدورة التدريبيةفي 

 (( قانون انضباط موظفي الدولة))

  26/01/2021-24 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 دحام امحد دحام
 الموسومة   الدورة التدريبيةفي 

 (( قانون انضباط موظفي الدولة))

  26/01/2021-24 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد جاسم مهند
 الموسومة   الدورة التدريبيةفي 

 (( قانون انضباط موظفي الدولة))

  26/01/2021-24 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسن خضري سعد
 الموسومة   الدورة التدريبيةفي 

 (( قانون انضباط موظفي الدولة))

  26/01/2021-24 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 محادي مجعة عالء
 الموسومة   الدورة التدريبيةفي 

 (( قانون انضباط موظفي الدولة))

  26/01/2021-24 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 صالل جميد مصطفى
 الموسومة   الدورة التدريبيةفي 

 (( قانون انضباط موظفي الدولة))

  26/01/2021-24 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسني علي
 الموسومة   الدورة التدريبيةفي 

 (( قانون انضباط موظفي الدولة))

  26/01/2021-24 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سلمان داوود عمار
 الموسومة   الدورة التدريبيةفي 

 (( قانون انضباط موظفي الدولة))

  26/01/2021-24 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مجعة طارق فراس
 الموسومة   الدورة التدريبيةفي 

 (( قانون انضباط موظفي الدولة))

  26/01/2021-24 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الرمحن عبد سلمان اسراء
 الموسومة   الدورة التدريبيةفي 

 (( قانون انضباط موظفي الدولة))

  26/01/2021-24 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

 

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جاسم حممد ايناس
 الموسومة   الدورة التدريبيةفي 

 (( قانون انضباط موظفي الدولة))

  26/01/2021-24 للفترةاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

 

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


