
 

 
 
 
 

 

 بشكرها وتقديرها الىلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تتقدم عمادة

 قحطاى الذَي سراج حموذدكرىر  هساعذ اسرار
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبيةورشة العمل إلقائه في 

 (( هكافحح خطر ذعاطٍ ادلخذراخ وادلٌشطاخ الرَاضُح))

بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  82/10/8180االسالمي في 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

ًعوح دهش فرحاىأ.م.د.  
عوُذ كلُح العلىم االسالهُح/ وكالح     



 

 
 
 
 

 

 بشكرها وتقديرها الىلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تتقدم عمادة
 هالك هسهر عور هساعذ هذرش

 الموسومة  كترونيةلاال التدريبيةورشة العمل إلقائه في 

 (( هكافحح خطر ذعاطٍ ادلخذراخ وادلٌشطاخ الرَاضُح))

بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  82/10/8180االسالمي في 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

ًعوح دهش فرحاىأ.م.د.  
عوُذ كلُح العلىم االسالهُح/ وكالح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 هٌصىر رزاق غفراى 
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبيةورشة العمل في بصفة منظم 

 (( هكافحح خطر ذعاطٍ ادلخذراخ وادلٌشطاخ الرَاضُح))

بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  82/10/8180االسالمي في 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

ًعوح دهش فرحاىأ.م.د.  
عوُذ كلُح العلىم االسالهُح/ وكالح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جمُذ جاسة علٍ 
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبيةورشة العمل في بصفة منظم 

 (( هكافحح خطر ذعاطٍ ادلخذراخ وادلٌشطاخ الرَاضُح))

بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  82/10/8180االسالمي في 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

ًعوح دهش فرحاىأ.م.د.  
عوُذ كلُح العلىم االسالهُح/ وكالح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 رسىحلسني اترسام هذرش
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبيةورشة العمل في 

 (( هكافحح خطر ذعاطٍ ادلخذراخ وادلٌشطاخ الرَاضُح))

بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  82/10/8180االسالمي في 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

ًعوح دهش فرحاىأ.م.د.  
عوُذ كلُح العلىم االسالهُح/ وكالح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 شهاب صثاح امحذ هساعذ اسرار
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبيةورشة العمل في 

 (( هكافحح خطر ذعاطٍ ادلخذراخ وادلٌشطاخ الرَاضُح))

بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  82/10/8180االسالمي في 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

ًعوح دهش فرحاىأ.م.د.  
عوُذ كلُح العلىم االسالهُح/ وكالح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 زاَذ الرمحي عثذ اٌَاش هذرش
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبيةورشة العمل في 

 (( هكافحح خطر ذعاطٍ ادلخذراخ وادلٌشطاخ الرَاضُح))

بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  82/10/8180االسالمي في 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

ًعوح دهش فرحاىأ.م.د.  
عوُذ كلُح العلىم االسالهُح/ وكالح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 العثُذٌ رشُذ جمُذ محُذ إسراء هساعذ هذرش
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبيةورشة العمل في 

 (( هكافحح خطر ذعاطٍ ادلخذراخ وادلٌشطاخ الرَاضُح))

بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  82/10/8180االسالمي في 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

ًعوح دهش فرحاىأ.م.د.  
عوُذ كلُح العلىم االسالهُح/ وكالح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 السهريٌ غٌاوٌ علٍ اجلثار عثذ أمحذ.د.أ 
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبيةورشة العمل في 

 (( هكافحح خطر ذعاطٍ ادلخذراخ وادلٌشطاخ الرَاضُح))

بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  82/10/8180االسالمي في 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

ًعوح دهش فرحاىأ.م.د.  
عوُذ كلُح العلىم االسالهُح/ وكالح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 السركاًٍ حسي خلُل.د.أ 
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبيةورشة العمل في 

 (( هكافحح خطر ذعاطٍ ادلخذراخ وادلٌشطاخ الرَاضُح))

بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  82/10/8180االسالمي في 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

ًعوح دهش فرحاىأ.م.د.  
عوُذ كلُح العلىم االسالهُح/ وكالح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عثذ عثاش سلواى.د.أ 
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبيةورشة العمل في 

 (( هكافحح خطر ذعاطٍ ادلخذراخ وادلٌشطاخ الرَاضُح))

بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  82/10/8180االسالمي في 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

ًعوح دهش فرحاىأ.م.د.  
عوُذ كلُح العلىم االسالهُح/ وكالح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اخلطُة الىهاب عثذ كاهل عوار.د.أ 
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبيةورشة العمل في 

 (( هكافحح خطر ذعاطٍ ادلخذراخ وادلٌشطاخ الرَاضُح))

بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  82/10/8180االسالمي في 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

ًعوح دهش فرحاىأ.م.د.  
عوُذ كلُح العلىم االسالهُح/ وكالح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ادلخرار صاحل أمحذ حازم تكر أتى أمحذ.  د.م.أ 
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبيةورشة العمل في 

 (( هكافحح خطر ذعاطٍ ادلخذراخ وادلٌشطاخ الرَاضُح))

بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  82/10/8180االسالمي في 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

ًعوح دهش فرحاىأ.م.د.  
عوُذ كلُح العلىم االسالهُح/ وكالح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 تردٌ وحُذ أمحذ هساعذ اسرار
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبيةورشة العمل في 

 (( هكافحح خطر ذعاطٍ ادلخذراخ وادلٌشطاخ الرَاضُح))

بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  82/10/8180االسالمي في 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

ًعوح دهش فرحاىأ.م.د.  
عوُذ كلُح العلىم االسالهُح/ وكالح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 محذاى قحطاى حمسي. أد 
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبيةورشة العمل في 

 (( هكافحح خطر ذعاطٍ ادلخذراخ وادلٌشطاخ الرَاضُح))

بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  82/10/8180االسالمي في 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

ًعوح دهش فرحاىأ.م.د.  
عوُذ كلُح العلىم االسالهُح/ وكالح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جمُذ حسي تاى هذرش
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبيةورشة العمل في 

 (( هكافحح خطر ذعاطٍ ادلخذراخ وادلٌشطاخ الرَاضُح))

بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  82/10/8180االسالمي في 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

ًعوح دهش فرحاىأ.م.د.  
عوُذ كلُح العلىم االسالهُح/ وكالح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 القُسٍ اتراهُن حموىد تشري هساعذ اسرار
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبيةورشة العمل في 

 (( هكافحح خطر ذعاطٍ ادلخذراخ وادلٌشطاخ الرَاضُح))

بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  82/10/8180االسالمي في 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

ًعوح دهش فرحاىأ.م.د.  
عوُذ كلُح العلىم االسالهُح/ وكالح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 محذ فرحاى تُذاء هذرش
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبيةورشة العمل في 

 (( هكافحح خطر ذعاطٍ ادلخذراخ وادلٌشطاخ الرَاضُح))

بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  82/10/8180االسالمي في 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

ًعوح دهش فرحاىأ.م.د.  
عوُذ كلُح العلىم االسالهُح/ وكالح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ًعواى عثاش حازم .م. م
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبيةورشة العمل في 

 (( هكافحح خطر ذعاطٍ ادلخذراخ وادلٌشطاخ الرَاضُح))

بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  82/10/8180االسالمي في 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

ًعوح دهش فرحاىأ.م.د.  
عوُذ كلُح العلىم االسالهُح/ وكالح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ادلٌعن عثذ حموذ الذَي حسام هذرش
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبيةورشة العمل في 

 (( هكافحح خطر ذعاطٍ ادلخذراخ وادلٌشطاخ الرَاضُح))

بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  82/10/8180االسالمي في 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

ًعوح دهش فرحاىأ.م.د.  
عوُذ كلُح العلىم االسالهُح/ وكالح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 محىدٌ عثىد خالذ هساعذ اسرار
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبيةورشة العمل في 

 (( هكافحح خطر ذعاطٍ ادلخذراخ وادلٌشطاخ الرَاضُح))

بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  82/10/8180االسالمي في 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

ًعوح دهش فرحاىأ.م.د.  
عوُذ كلُح العلىم االسالهُح/ وكالح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 فرَح هادٌ عثذ د 
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبيةورشة العمل في 

 (( هكافحح خطر ذعاطٍ ادلخذراخ وادلٌشطاخ الرَاضُح))

بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  82/10/8180االسالمي في 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

ًعوح دهش فرحاىأ.م.د.  
عوُذ كلُح العلىم االسالهُح/ وكالح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسي فرج خالذ. د 
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبيةورشة العمل في 

 (( هكافحح خطر ذعاطٍ ادلخذراخ وادلٌشطاخ الرَاضُح))

بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  82/10/8180االسالمي في 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

ًعوح دهش فرحاىأ.م.د.  
عوُذ كلُح العلىم االسالهُح/ وكالح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 هىَي طاهر سري. د 
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبيةورشة العمل في 

 (( هكافحح خطر ذعاطٍ ادلخذراخ وادلٌشطاخ الرَاضُح))

بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  82/10/8180االسالمي في 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

ًعوح دهش فرحاىأ.م.د.  
عوُذ كلُح العلىم االسالهُح/ وكالح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اتراهُن ًاصر حسٌاء.د 
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبيةورشة العمل في 

 (( هكافحح خطر ذعاطٍ ادلخذراخ وادلٌشطاخ الرَاضُح))

بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  82/10/8180االسالمي في 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

ًعوح دهش فرحاىأ.م.د.  
عوُذ كلُح العلىم االسالهُح/ وكالح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسي حموذ سعذ.د 
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبيةورشة العمل في 

 (( هكافحح خطر ذعاطٍ ادلخذراخ وادلٌشطاخ الرَاضُح))

بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  82/10/8180االسالمي في 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

ًعوح دهش فرحاىأ.م.د.  
عوُذ كلُح العلىم االسالهُح/ وكالح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حموذظاهر رجة حموىد.د هساعذ اسرار
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبيةورشة العمل في 

 (( هكافحح خطر ذعاطٍ ادلخذراخ وادلٌشطاخ الرَاضُح))

بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  82/10/8180االسالمي في 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

ًعوح دهش فرحاىأ.م.د.  
عوُذ كلُح العلىم االسالهُح/ وكالح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 أمحذ فاضل هُادج.د 
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبيةورشة العمل في 

 (( هكافحح خطر ذعاطٍ ادلخذراخ وادلٌشطاخ الرَاضُح))

بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  82/10/8180االسالمي في 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

ًعوح دهش فرحاىأ.م.د.  
عوُذ كلُح العلىم االسالهُح/ وكالح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 رافع صائة هُساء.د 
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبيةورشة العمل في 

 (( هكافحح خطر ذعاطٍ ادلخذراخ وادلٌشطاخ الرَاضُح))

بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  82/10/8180االسالمي في 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

ًعوح دهش فرحاىأ.م.د.  
عوُذ كلُح العلىم االسالهُح/ وكالح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جسام رجة رجاء 
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبيةورشة العمل في 

 (( هكافحح خطر ذعاطٍ ادلخذراخ وادلٌشطاخ الرَاضُح))

بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  82/10/8180االسالمي في 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

ًعوح دهش فرحاىأ.م.د.  
عوُذ كلُح العلىم االسالهُح/ وكالح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سامل ساجد رَاض هذرش
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبيةورشة العمل في 

 (( هكافحح خطر ذعاطٍ ادلخذراخ وادلٌشطاخ الرَاضُح))

بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  82/10/8180االسالمي في 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

ًعوح دهش فرحاىأ.م.د.  
عوُذ كلُح العلىم االسالهُح/ وكالح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جاسن طارق زَاد هساعذ اسرار
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبيةورشة العمل في 

 (( هكافحح خطر ذعاطٍ ادلخذراخ وادلٌشطاخ الرَاضُح))

بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  82/10/8180االسالمي في 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

ًعوح دهش فرحاىأ.م.د.  
عوُذ كلُح العلىم االسالهُح/ وكالح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 شاكر طارق زَاد هذرش
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبيةورشة العمل في 

 (( هكافحح خطر ذعاطٍ ادلخذراخ وادلٌشطاخ الرَاضُح))

بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  82/10/8180االسالمي في 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

ًعوح دهش فرحاىأ.م.د.  
عوُذ كلُح العلىم االسالهُح/ وكالح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جثار سرار سارٍ تاحث م
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبيةورشة العمل في 

 (( هكافحح خطر ذعاطٍ ادلخذراخ وادلٌشطاخ الرَاضُح))

بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  82/10/8180االسالمي في 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

ًعوح دهش فرحاىأ.م.د.  
عوُذ كلُح العلىم االسالهُح/ وكالح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عثذ حموذ سايل 
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبيةورشة العمل في 

 (( هكافحح خطر ذعاطٍ ادلخذراخ وادلٌشطاخ الرَاضُح))

بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  82/10/8180االسالمي في 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

ًعوح دهش فرحاىأ.م.د.  
عوُذ كلُح العلىم االسالهُح/ وكالح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسي حموذ سعذ هساعذ اسرار
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبيةورشة العمل في 

 (( هكافحح خطر ذعاطٍ ادلخذراخ وادلٌشطاخ الرَاضُح))

بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  82/10/8180االسالمي في 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

ًعوح دهش فرحاىأ.م.د.  
عوُذ كلُح العلىم االسالهُح/ وكالح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الشورٌ فلُح علٍ شُواء هذرش
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبيةورشة العمل في 

 (( هكافحح خطر ذعاطٍ ادلخذراخ وادلٌشطاخ الرَاضُح))

بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  82/10/8180االسالمي في 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

ًعوح دهش فرحاىأ.م.د.  
عوُذ كلُح العلىم االسالهُح/ وكالح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سامل إمساعُل عثذالسهرج هساعذ اسرار
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبيةورشة العمل في 

 (( هكافحح خطر ذعاطٍ ادلخذراخ وادلٌشطاخ الرَاضُح))

بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  82/10/8180االسالمي في 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

ًعوح دهش فرحاىأ.م.د.  
عوُذ كلُح العلىم االسالهُح/ وكالح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حىهذ امحذ علُاء هساعذ هذرش
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبيةورشة العمل في 

 (( هكافحح خطر ذعاطٍ ادلخذراخ وادلٌشطاخ الرَاضُح))

بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  82/10/8180االسالمي في 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

ًعوح دهش فرحاىأ.م.د.  
عوُذ كلُح العلىم االسالهُح/ وكالح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 زاَذ قاسن امحذ هساعذ هذرش
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبيةورشة العمل في 

 (( هكافحح خطر ذعاطٍ ادلخذراخ وادلٌشطاخ الرَاضُح))

بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  82/10/8180االسالمي في 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

ًعوح دهش فرحاىأ.م.د.  
عوُذ كلُح العلىم االسالهُح/ وكالح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 اهىَي كرَن كاظن هذرش
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبيةورشة العمل في 

 (( هكافحح خطر ذعاطٍ ادلخذراخ وادلٌشطاخ الرَاضُح))

بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  82/10/8180االسالمي في 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

ًعوح دهش فرحاىأ.م.د.  
عوُذ كلُح العلىم االسالهُح/ وكالح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 هشكىر صاحة دلُاء هساعذ هذرش
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبيةورشة العمل في 

 (( هكافحح خطر ذعاطٍ ادلخذراخ وادلٌشطاخ الرَاضُح))

بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  82/10/8180االسالمي في 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

ًعوح دهش فرحاىأ.م.د.  
عوُذ كلُح العلىم االسالهُح/ وكالح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حموذ جاسن لٌُا هساعذ هذرش
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبيةورشة العمل في 

 (( هكافحح خطر ذعاطٍ ادلخذراخ وادلٌشطاخ الرَاضُح))

بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  82/10/8180االسالمي في 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

ًعوح دهش فرحاىأ.م.د.  
عوُذ كلُح العلىم االسالهُح/ وكالح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ًعوح حسني حٌاى. م 
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبيةورشة العمل في 

 (( هكافحح خطر ذعاطٍ ادلخذراخ وادلٌشطاخ الرَاضُح))

بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  82/10/8180االسالمي في 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

ًعوح دهش فرحاىأ.م.د.  
عوُذ كلُح العلىم االسالهُح/ وكالح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ًاجٍ حيًُ ًغن م. م 
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبيةورشة العمل في 

 (( هكافحح خطر ذعاطٍ ادلخذراخ وادلٌشطاخ الرَاضُح))

بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  82/10/8180االسالمي في 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

ًعوح دهش فرحاىأ.م.د.  
عوُذ كلُح العلىم االسالهُح/ وكالح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 فخرٌ رَاض حموذ هساعذ اسرار
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبيةورشة العمل في 

 (( هكافحح خطر ذعاطٍ ادلخذراخ وادلٌشطاخ الرَاضُح))

بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  82/10/8180االسالمي في 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

ًعوح دهش فرحاىأ.م.د.  
عوُذ كلُح العلىم االسالهُح/ وكالح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جمُذ عطا هرواى هساعذ اسرار
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبيةورشة العمل في 

 (( هكافحح خطر ذعاطٍ ادلخذراخ وادلٌشطاخ الرَاضُح))

بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  82/10/8180االسالمي في 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

ًعوح دهش فرحاىأ.م.د.  
عوُذ كلُح العلىم االسالهُح/ وكالح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسني عثاش هؤَذ هساعذ اسرار
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبيةورشة العمل في 

 (( هكافحح خطر ذعاطٍ ادلخذراخ وادلٌشطاخ الرَاضُح))

بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  82/10/8180االسالمي في 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

ًعوح دهش فرحاىأ.م.د.  
عوُذ كلُح العلىم االسالهُح/ وكالح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 امحذ فاضل هُادج هذرش
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبيةورشة العمل في 

 (( هكافحح خطر ذعاطٍ ادلخذراخ وادلٌشطاخ الرَاضُح))

بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  82/10/8180االسالمي في 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

ًعوح دهش فرحاىأ.م.د.  
عوُذ كلُح العلىم االسالهُح/ وكالح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جمثل خضري َاسني هساعذ اسرار
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبيةورشة العمل في 

 (( هكافحح خطر ذعاطٍ ادلخذراخ وادلٌشطاخ الرَاضُح))

بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  82/10/8180االسالمي في 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

ًعوح دهش فرحاىأ.م.د.  
عوُذ كلُح العلىم االسالهُح/ وكالح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 صادق حثُة تارق 
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبيةورشة العمل في 

 (( هكافحح خطر ذعاطٍ ادلخذراخ وادلٌشطاخ الرَاضُح))

بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  82/10/8180االسالمي في 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

ًعوح دهش فرحاىأ.م.د.  
عوُذ كلُح العلىم االسالهُح/ وكالح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 صاحل تاسن عوار.د 
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبيةورشة العمل في 

 (( هكافحح خطر ذعاطٍ ادلخذراخ وادلٌشطاخ الرَاضُح))

بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  82/10/8180االسالمي في 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

ًعوح دهش فرحاىأ.م.د.  
عوُذ كلُح العلىم االسالهُح/ وكالح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسني حموذ تاسن.د 
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبيةورشة العمل في 

 (( هكافحح خطر ذعاطٍ ادلخذراخ وادلٌشطاخ الرَاضُح))

بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  82/10/8180االسالمي في 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

ًعوح دهش فرحاىأ.م.د.  
عوُذ كلُح العلىم االسالهُح/ وكالح     



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جرب رحُن اركاى.د 
 الموسومة  كترونيةلاال التدريبيةورشة العمل في 

 (( هكافحح خطر ذعاطٍ ادلخذراخ وادلٌشطاخ الرَاضُح))

بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر اقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  82/10/8180االسالمي في 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

ًعوح دهش فرحاىأ.م.د.   
عوُذ كلُح العلىم االسالهُح/ وكالح     


