
 

 
 
 
 

 

 بشكرها وتقديرها الىلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تتقدم عمادة

  زوٌر حسني يصطفى.و.و
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبية دورةالإلقائه في 

 (( Windowsجطثٍقات ))

عبر  72/10/7170-72 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

َعًة دهش فرحاٌأ.و.د.  
عًٍد كهٍة انعهىو االساليٍة/ وكانة     



 

 
 
 
 

 

 بشكرها وتقديرها الىلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تتقدم عمادة
  يىسى كاظى يُحهى املهُدسة

 الموسومة  كترونيةلاال التدريبية دورةال اإلقائهفي 

 (( Windowsجطثٍقات ))

عبر  72/10/7170-72 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

َعًة دهش فرحاٌأ.و.د.  
عًٍد كهٍة انعهىو االساليٍة/ وكانة     



 

 
 
 
 

 

 بشكرها وتقديرها الىلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تتقدم عمادة
  صالل جمٍد يصطفى املهُدش

 الموسومة  كترونيةلاال التدريبية دورةال إلقائه في

 (( Windowsجطثٍقات ))

عبر  72/10/7170-72 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

َعًة دهش فرحاٌأ.و.د.  
عًٍد كهٍة انعهىو االساليٍة/ وكانة     



 

 
 
 
 

 

 بشكرها وتقديرها الىلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تتقدم عمادة

  يُصىر رزاق غفراٌ
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبية دورةالإلقائها في 

 (( Windowsجطثٍقات ))

عبر  72/10/7170-72 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

َعًة دهش فرحاٌأ.و.د.  
عًٍد كهٍة انعهىو االساليٍة/ وكانة     



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

  هادي شهاب امحد
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبية دورةالفي 

 (( Windowsجطثٍقات ))

عبر  72/10/7170-72 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

َعًة دهش فرحاٌأ.و.د.  
عًٍد كهٍة انعهىو االساليٍة/ وكانة     



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

  فرحاٌ عاير اَساو 
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبية دورةالفي 

 (( Windowsجطثٍقات ))

عبر  72/10/7170-72 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

َعًة دهش فرحاٌأ.و.د.  
عًٍد كهٍة انعهىو االساليٍة/ وكانة     



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

  حمًدحسني تاسى.د
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبية دورةالفي 

 (( Windowsجطثٍقات ))

عبر  72/10/7170-72 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

َعًة دهش فرحاٌأ.و.د.  
عًٍد كهٍة انعهىو االساليٍة/ وكانة     



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

  صاحل عثداهلل حُني
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبية دورةالفي 

 (( Windowsجطثٍقات ))

عبر  72/10/7170-72 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

َعًة دهش فرحاٌأ.و.د.  
عًٍد كهٍة انعهىو االساليٍة/ وكانة     



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

  سعٍد اتراهٍى خهٍم.د
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبية دورةالفي 

 (( Windowsجطثٍقات ))

عبر  72/10/7170-72 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

َعًة دهش فرحاٌأ.و.د.  
عًٍد كهٍة انعهىو االساليٍة/ وكانة     



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

  انسركاًَ رهك حسٍ خهٍم.د
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبية دورةالفي 

 (( Windowsجطثٍقات ))

عبر  72/10/7170-72 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

َعًة دهش فرحاٌأ.و.د.  
عًٍد كهٍة انعهىو االساليٍة/ وكانة     



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

  سهىو انرزاق عثد اندٌٍ عًاد. د
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبية دورةالفي 

 (( Windowsجطثٍقات ))

عبر  72/10/7170-72 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

َعًة دهش فرحاٌأ.و.د.  
عًٍد كهٍة انعهىو االساليٍة/ وكانة     



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

  جساو رجة رجاء
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبية دورةالفي 

 (( Windowsجطثٍقات ))

عبر  72/10/7170-72 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

َعًة دهش فرحاٌأ.و.د.  
عًٍد كهٍة انعهىو االساليٍة/ وكانة     



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

  سامل ساجث رٌاض.د
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبية دورةالفي 

 (( Windowsجطثٍقات ))

عبر  72/10/7170-72 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

َعًة دهش فرحاٌأ.و.د.  
عًٍد كهٍة انعهىو االساليٍة/ وكانة     



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

  انكاظى عثد حامت زهراءيدرش يساعد 
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبية دورةالفي 

 (( Windowsجطثٍقات ))

عبر  72/10/7170-72 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

َعًة دهش فرحاٌأ.و.د.  
عًٍد كهٍة انعهىو االساليٍة/ وكانة     



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

  جثار سحار سارِ
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبية دورةالفي 

 (( Windowsجطثٍقات ))

عبر  72/10/7170-72 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

َعًة دهش فرحاٌأ.و.د.  
عًٍد كهٍة انعهىو االساليٍة/ وكانة     



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

  عثد حمًد سايل
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبية دورةالفي 

 (( Windowsجطثٍقات ))

عبر  72/10/7170-72 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

َعًة دهش فرحاٌأ.و.د.  
عًٍد كهٍة انعهىو االساليٍة/ وكانة     



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

  محٍدي حمسٍ سُدشاسحاذ يساعد دكحىر 
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبية دورةالفي 

 (( Windowsجطثٍقات ))

عبر  72/10/7170-72 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

َعًة دهش فرحاٌأ.و.د.  
عًٍد كهٍة انعهىو االساليٍة/ وكانة     



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

  كرٌى دعري شروق
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبية دورةالفي 

 (( Windowsجطثٍقات ))

عبر  72/10/7170-72 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

َعًة دهش فرحاٌأ.و.د.  
عًٍد كهٍة انعهىو االساليٍة/ وكانة     



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

  اتراهٍى عثدانسالو شًٍاء
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبية دورةالفي 

 (( Windowsجطثٍقات ))

عبر  72/10/7170-72 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

َعًة دهش فرحاٌأ.و.د.  
عًٍد كهٍة انعهىو االساليٍة/ وكانة     



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

  جمٍد جاسة عهً
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبية دورةالفي بصفة منظم 

 (( Windowsجطثٍقات ))

عبر  72/10/7170-72 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

َعًة دهش فرحاٌأ.و.د.  
عًٍد كهٍة انعهىو االساليٍة/ وكانة     



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

  يشكىر صاحة ملٍاء يساعد يدرش
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبية دورةالفي 

 (( Windowsجطثٍقات ))

عبر  72/10/7170-72 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

َعًة دهش فرحاٌأ.و.د.  
عًٍد كهٍة انعهىو االساليٍة/ وكانة     



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

  َاجً حيٍى َغى و. و
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبية دورةالفي 

 (( Windowsجطثٍقات ))

عبر  72/10/7170-72 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

َعًة دهش فرحاٌأ.و.د.  
عًٍد كهٍة انعهىو االساليٍة/ وكانة     



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

  حسني عثاش يؤٌد.د
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبية دورةالفي 

 (( Windowsجطثٍقات ))

عبر  72/10/7170-72 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

َعًة دهش فرحاٌأ.و.د.  
عًٍد كهٍة انعهىو االساليٍة/ وكانة     



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

  صادق حثٍة تارق
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبية دورةالفي 

 (( Windowsجطثٍقات ))

عبر  72/10/7170-72 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

َعًة دهش فرحاٌأ.و.د.  
عًٍد كهٍة انعهىو االساليٍة/ وكانة     



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

  زاٌد قاسى امحد.و.و
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبية دورةالفي 

 (( Windowsجطثٍقات ))

عبر  72/10/7170-72 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

َعًة دهش فرحاٌأ.و.د.  
عًٍد كهٍة انعهىو االساليٍة/ وكانة     



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

  صاحل تاسى عًار.د
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبية دورةالفي 

 (( Windowsجطثٍقات ))

عبر  72/10/7170-72 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

َعًة دهش فرحاٌأ.و.د.  
عًٍد كهٍة انعهىو االساليٍة/ وكانة     



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

  جرب رحٍى اركاٌ.د
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبية دورةالفي 

 (( Windowsجطثٍقات ))

عبر  72/10/7170-72 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

َعًة دهش فرحاٌأ.و.د.  
عًٍد كهٍة انعهىو االساليٍة/ وكانة     



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

  عثداهلل حمًىد اوش.و.و
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبية دورةالفي 

 (( Windowsجطثٍقات ))

عبر  72/10/7170-72 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

َعًة دهش فرحاٌأ.و.د.   
عًٍد كهٍة انعهىو االساليٍة/ وكانة     


