
 

 
 
 
 

 

 بشكرها وتقديرها الىلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تتقدم عمادة
 حرجان حممد جاسم.د.م.أ

 الموسومة  كترونيةلاال التدريبية ورشة العملإلقائه في 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

 االديان المقارنبالتعاون مع قسم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  02/02/2021 في

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 بشكرها وتقديرها الىلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تتقدم عمادة
 خليل عبداالكري حسن.د.م

 الموسومة  كترونيةلاال التدريبية ورشة العملإلقائه في 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

 االديان المقارنبالتعاون مع قسم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  02/02/2021 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 

 منصور رزاق غفران 
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبية ورشة العملفي بصفة منظم 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

 االديان المقارنبالتعاون مع قسم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  02/02/2021 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 

 جميد جاسب علي 
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبية ورشة العملفي بصفة منظم 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

 االديان المقارنبالتعاون مع قسم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  02/02/2021 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 

 عبد حممد سايل 
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبية ورشة العملفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

 االديان المقارنبالتعاون مع قسم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  02/02/2021 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 

 جسام رجب رجاء 
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبية ورشة العملفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

 االديان المقارنبالتعاون مع قسم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  02/02/2021 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 

 احلسني سلطان محيد عباس م.م
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبية ورشة العملفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

 االديان المقارنبالتعاون مع قسم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  02/02/2021 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 

 التميمي ابراهيم ناصر حسناء.د 
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبية ورشة العملفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

 االديان المقارنبالتعاون مع قسم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  02/02/2021 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 

 احلسني سلطان محيد سلطان. م.م 
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبية ورشة العملفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

 االديان المقارنبالتعاون مع قسم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  02/02/2021 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 

 إبراهيم عبدالسالم شيماء
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبية ورشة العملفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

 االديان المقارنبالتعاون مع قسم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  02/02/2021 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 

 جمبل خضري ياسني٠د
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبية ورشة العملفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

 االديان المقارنبالتعاون مع قسم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  02/02/2021 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 

 حسن شفيق وسام مساعد مدرس
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبية ورشة العملفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

 االديان المقارنبالتعاون مع قسم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  02/02/2021 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 

 عويد قدوري يونس. د.أ
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبية ورشة العملفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

 االديان المقارنبالتعاون مع قسم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  02/02/2021 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 

 املختار صاحل امحد حازم بكر أبو أمحد.  د.م.أ
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبية ورشة العملفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

 االديان المقارنبالتعاون مع قسم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  02/02/2021 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 

 عودة اجلبار عبد امساء مدرس
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبية ورشة العملفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

 االديان المقارنبالتعاون مع قسم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  02/02/2021 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 

 جاسم فياض ظاهر مساعد أستاذ
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبية ورشة العملفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

 االديان المقارنبالتعاون مع قسم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  02/02/2021 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 

 عودة اجلبار عبد امساء مدرس
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبية ورشة العملفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

 االديان المقارنبالتعاون مع قسم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  02/02/2021 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 

 سلطان محيد حيدر م. م
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبية ورشة العملفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

 االديان المقارنبالتعاون مع قسم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  02/02/2021 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 

 ناجي حييى نغم مساعد مدرس
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبية ورشة العملفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

 االديان المقارنبالتعاون مع قسم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  02/02/2021 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 

 محدان قحطان حمسن. أد 
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبية ورشة العملفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

 االديان المقارنبالتعاون مع قسم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  02/02/2021 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 

 .ظاهر حممد رجب حممود.د 
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبية ورشة العملفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

 االديان المقارنبالتعاون مع قسم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  02/02/2021 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 

 املختار صاحل امحد حازم بكر ابو إمحد. د.م.إ 
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبية ورشة العملفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

 االديان المقارنبالتعاون مع قسم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  02/02/2021 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 

 السادة عبد عليوي سناء مساعد استاذ
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبية ورشة العملفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

 االديان المقارنبالتعاون مع قسم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  02/02/2021 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 

 القيسي حامت ابراهيم حممود بشرى مساعد استاذ
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبية ورشة العملفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

 االديان المقارنبالتعاون مع قسم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  02/02/2021 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 

 فريح هادي عبد. د 
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبية ورشة العملفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

 االديان المقارنبالتعاون مع قسم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  02/02/2021 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 

 علي حسني عصماء 
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبية ورشة العملفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

 االديان المقارنبالتعاون مع قسم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  02/02/2021 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 

 سامل سليم سها مساعد مدرس
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبية ورشة العملفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

 االديان المقارنبالتعاون مع قسم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  02/02/2021 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 

 السراج علي حسن رغد مساعد أستاذ
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبية ورشة العملفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

 االديان المقارنبالتعاون مع قسم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  02/02/2021 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 

 حسني قاسم زهراء 
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبية ورشة العملفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

 االديان المقارنبالتعاون مع قسم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  02/02/2021 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 

 فخري رياض حممد مساعد أستاذ
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبية ورشة العملفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

 االديان المقارنبالتعاون مع قسم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  02/02/2021 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 

 التميمي امحد حسني حممد هناء مساعد استاذ
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبية ورشة العملفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

 االديان المقارنبالتعاون مع قسم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  02/02/2021 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 

 فليح عبدالواحد محود شكرية د. م 
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبية ورشة العملفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

 االديان المقارنبالتعاون مع قسم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  02/02/2021 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 

 حسني علي جليل إبراهيم مساعد أستاذ
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبية ورشة العملفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

 االديان المقارنبالتعاون مع قسم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  02/02/2021 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 

 عبد فاضل نورجان مساعد مدرس
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبية ورشة العملفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

 االديان المقارنبالتعاون مع قسم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  02/02/2021 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 

 عواد عبد حممد كرار 
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبية ورشة العملفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

 االديان المقارنبالتعاون مع قسم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  02/02/2021 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 

 كريم دعري شروق 
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبية ورشة العملفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

 االديان المقارنبالتعاون مع قسم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  02/02/2021 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 

 جسام رجب رجاء 
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبية ورشة العملفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

 االديان المقارنبالتعاون مع قسم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  02/02/2021 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 

 زايد قاسم امحد مساعد مدرس
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبية ورشة العملفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

 االديان المقارنبالتعاون مع قسم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  02/02/2021 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 

 جرب رحيم اركان.د 
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبية ورشة العملفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

 االديان المقارنبالتعاون مع قسم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  02/02/2021 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 

 حسني حممد باسم.د 
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبية ورشة العملفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

 االديان المقارنبالتعاون مع قسم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  02/02/2021 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 

 صاحل باسم عمار.د 
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبية ورشة العملفي 

 (( مكافحة خطر تعاطي املخدرات واملنشطات الرياضية))

 االديان المقارنبالتعاون مع قسم اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  02/02/2021 في

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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


