
 

 بشكرها وتقديرها اىلقدم عمادة كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد تت
 عبداهلل حممود او  دس امل

التي اقامتها  ( GLPمقدمة عن املماسسات املختربية للمخترب اجليد )املوسومة  الدوسة التدسيبية إلقائه يف
 8/03/2021-7 للفرتةة مرتنشعبة ضمان اجلودة وتقويم االداء / كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد 

 ZOOM Meetingبرنامج عرب 

 

 

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

 



 

 بشكرها وتقديرها اىلقدم عمادة كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد تت
 علوان حاسن ملى ةدكتوسال اساعدامل ستاذالا

الترتي  ( GLPمقدمة عن املماسسرتات املختربيرتة للمخترترب اجليرتد )املوسومة  الدوسة التدسيبية ملشاسكتكم يف
                 للفرترتةة مرترتناقامتهرترتا شرترتعبة ضرترتمان اجلرترتودة وتقرترتويم االداء / كليرترتة العلرترتوم االسرترتالمية / جامعرترتة بغرترتداد 

 ZOOM Meetingبرنامج عرب  7-8/03/2021

 

 

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

 



 

 بشكرها وتقديرها اىلقدم عمادة كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد تت
 زوير حاسني مصطفى 

التي اقامتها  ( GLPمقدمة عن املماسسات املختربية للمخترب اجليد )املوسومة  الدوسة التدسيبية إلقائه يف
 8/03/2021-7 للفرتةة مرتنشعبة ضمان اجلودة وتقويم االداء / كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد 

 ZOOM Meetingبرنامج عرب 

 

 

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

 



 

 بشكرها وتقديرها اىلقدم عمادة كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد تت
 الدباغ صادق حبيب باسق 

التي اقامتها  ( GLPمقدمة عن املماسسات املختربية للمخترب اجليد )املوسومة  الدوسة التدسيبية إلقائه يف
 8/03/2021-7 للفرتةة مرتنشعبة ضمان اجلودة وتقويم االداء / كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد 

 ZOOM Meetingبرنامج عرب 

 

 

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

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 عبدالغني فائز زهراء 

التي اقامتها شعبة  ( GLPمقدمة عن املماسسات املختربية للمخترب اجليد )املوسومة  الدوسة التدسيبيةيف 
عرترب  8/03/2021-7 للفرتةة مرتنضمان اجلودة وتقويم االداء / كلية العلوم االسالمية / جامعرتة بغرتداد 

 ZOOM Meetingبرنامج 

 

 

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

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 حاسن حامت حيدس 

التي اقامتها شعبة  ( GLPمقدمة عن املماسسات املختربية للمخترب اجليد )املوسومة  الدوسة التدسيبيةيف 
عرترب  8/03/2021-7 للفرتةة مرتنضمان اجلودة وتقويم االداء / كلية العلوم االسالمية / جامعرتة بغرتداد 

 ZOOM Meetingبرنامج 

 

 

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

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 احللبوسي محادي مجعة حممد دكتوس مدس 

التي اقامتها شعبة  ( GLPمقدمة عن املماسسات املختربية للمخترب اجليد )املوسومة  الدوسة التدسيبيةيف 
عرترب  8/03/2021-7 للفرتةة مرتنضمان اجلودة وتقويم االداء / كلية العلوم االسالمية / جامعرتة بغرتداد 

 ZOOM Meetingبرنامج 

 

 

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

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 حاسن فرج خالد دكتوس مدس 

التي اقامتها شعبة  ( GLPمقدمة عن املماسسات املختربية للمخترب اجليد )املوسومة  الدوسة التدسيبيةيف 
عرترب  8/03/2021-7 للفرتةة مرتنضمان اجلودة وتقويم االداء / كلية العلوم االسالمية / جامعرتة بغرتداد 

 ZOOM Meetingبرنامج 

 

 

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

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 حممد كاظم حممد مدس 

التي اقامتها شعبة  ( GLPمقدمة عن املماسسات املختربية للمخترب اجليد )املوسومة  الدوسة التدسيبيةيف 
عرترب  8/03/2021-7 للفرتةة مرتنضمان اجلودة وتقويم االداء / كلية العلوم االسالمية / جامعرتة بغرتداد 

 ZOOM Meetingبرنامج 

 

 

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

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 العاني سشيد خالد أمحد دكتوس مدس 

التي اقامتها شعبة  ( GLPمقدمة عن املماسسات املختربية للمخترب اجليد )املوسومة  الدوسة التدسيبيةيف 
عرترب  8/03/2021-7 للفرتةة مرتنضمان اجلودة وتقويم االداء / كلية العلوم االسالمية / جامعرتة بغرتداد 

 ZOOM Meetingبرنامج 

 

 

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

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 مذكوس ثجيل ياسرى دكتوس مدس 

التي اقامتها شعبة  ( GLPمقدمة عن املماسسات املختربية للمخترب اجليد )املوسومة  الدوسة التدسيبيةيف 
عرترب  8/03/2021-7 للفرتةة مرتنضمان اجلودة وتقويم االداء / كلية العلوم االسالمية / جامعرتة بغرتداد 

 ZOOM Meetingبرنامج 

 

 

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

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 الزبيدي حبيب الاسادة عبد عليوي سناء دكتوس ماساعد استاذ

التي اقامتها شعبة  ( GLPمقدمة عن املماسسات املختربية للمخترب اجليد )املوسومة  الدوسة التدسيبيةيف 
عرترب  8/03/2021-7 للفرتةة مرتنضمان اجلودة وتقويم االداء / كلية العلوم االسالمية / جامعرتة بغرتداد 

 ZOOM Meetingبرنامج 

 

 

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

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 جاسم فياض ظاهر دكتوس ماساعد استاذ

التي اقامتها شعبة  ( GLPمقدمة عن املماسسات املختربية للمخترب اجليد )املوسومة  الدوسة التدسيبيةيف 
عرترب  8/03/2021-7 للفرتةة مرتنضمان اجلودة وتقويم االداء / كلية العلوم االسالمية / جامعرتة بغرتداد 

 ZOOM Meetingبرنامج 

 

 

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

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 العياساوي عبا  عليوي أمحد ماساعد مدس 

التي اقامتها شعبة  ( GLPمقدمة عن املماسسات املختربية للمخترب اجليد )املوسومة  الدوسة التدسيبيةيف 
عرترب  8/03/2021-7 للفرتةة مرتنضمان اجلودة وتقويم االداء / كلية العلوم االسالمية / جامعرتة بغرتداد 

 ZOOM Meetingبرنامج 

 

 

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

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 حممد جاسم مهند 

التي اقامتها شعبة  ( GLPمقدمة عن املماسسات املختربية للمخترب اجليد )املوسومة  الدوسة التدسيبيةيف 
عرترب  8/03/2021-7 للفرتةة مرتنضمان اجلودة وتقويم االداء / كلية العلوم االسالمية / جامعرتة بغرتداد 

 ZOOM Meetingبرنامج 

 

 

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

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 عبا  طه ازهاس 

التي اقامتها شعبة  ( GLPمقدمة عن املماسسات املختربية للمخترب اجليد )املوسومة  الدوسة التدسيبيةيف 
عرترب  8/03/2021-7 للفرتةة مرتنضمان اجلودة وتقويم االداء / كلية العلوم االسالمية / جامعرتة بغرتداد 

 ZOOM Meetingبرنامج 

 

 

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

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 حممد جاسم بفرين ماساعد مدس 

التي اقامتها شعبة  ( GLPمقدمة عن املماسسات املختربية للمخترب اجليد )املوسومة  الدوسة التدسيبيةيف 
عرترب  8/03/2021-7 للفرتةة مرتنضمان اجلودة وتقويم االداء / كلية العلوم االسالمية / جامعرتة بغرتداد 

 ZOOM Meetingبرنامج 

 

 

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

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 جاسام سجب امحد 

التي اقامتها شعبة  ( GLPمقدمة عن املماسسات املختربية للمخترب اجليد )املوسومة  الدوسة التدسيبيةيف 
عرترب  8/03/2021-7 للفرتةة مرتنضمان اجلودة وتقويم االداء / كلية العلوم االسالمية / جامعرتة بغرتداد 

 ZOOM Meetingبرنامج 

 

 

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

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 الكاظم عبد حامت زهراء ماساعد مدس 

التي اقامتها شعبة  ( GLPمقدمة عن املماسسات املختربية للمخترب اجليد )املوسومة  الدوسة التدسيبيةيف 
عرترب  8/03/2021-7 للفرتةة مرتنضمان اجلودة وتقويم االداء / كلية العلوم االسالمية / جامعرتة بغرتداد 

 ZOOM Meetingبرنامج 

 

 

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

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 منصوس سفعت سهري 

التي اقامتها شعبة  ( GLPمقدمة عن املماسسات املختربية للمخترب اجليد )املوسومة  الدوسة التدسيبيةيف 
عرترب  8/03/2021-7 للفرتةة مرتنضمان اجلودة وتقويم االداء / كلية العلوم االسالمية / جامعرتة بغرتداد 

 ZOOM Meetingبرنامج 

 

 

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

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 مطر سعد مروة ماساعد مدس 

التي اقامتها شعبة  ( GLPمقدمة عن املماسسات املختربية للمخترب اجليد )املوسومة  الدوسة التدسيبيةيف 
عرترب  8/03/2021-7 للفرتةة مرتنضمان اجلودة وتقويم االداء / كلية العلوم االسالمية / جامعرتة بغرتداد 

 ZOOM Meetingبرنامج 

 

 

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

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 عبد حممد سايل 

التي اقامتها شعبة  ( GLPمقدمة عن املماسسات املختربية للمخترب اجليد )املوسومة  الدوسة التدسيبيةيف 
عرترب  8/03/2021-7 للفرتةة مرتنضمان اجلودة وتقويم االداء / كلية العلوم االسالمية / جامعرتة بغرتداد 

 ZOOM Meetingبرنامج 

 

 

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

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 ابراهيم عبدالاسالم شيماء 

التي اقامتها شعبة  ( GLPمقدمة عن املماسسات املختربية للمخترب اجليد )املوسومة  الدوسة التدسيبيةيف 
عرترب  8/03/2021-7 للفرتةة مرتنضمان اجلودة وتقويم االداء / كلية العلوم االسالمية / جامعرتة بغرتداد 

 ZOOM Meetingبرنامج 

 

 

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

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 كريم دعري شروق 

التي اقامتها شعبة  ( GLPمقدمة عن املماسسات املختربية للمخترب اجليد )املوسومة  الدوسة التدسيبيةيف 
عرترب  8/03/2021-7 للفرتةة مرتنضمان اجلودة وتقويم االداء / كلية العلوم االسالمية / جامعرتة بغرتداد 

 ZOOM Meetingبرنامج 

 

 

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

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 جبل جدعان شاكر مدس 

التي اقامتها شعبة  ( GLPمقدمة عن املماسسات املختربية للمخترب اجليد )املوسومة  الدوسة التدسيبيةيف 
عرترب  8/03/2021-7 للفرتةة مرتنضمان اجلودة وتقويم االداء / كلية العلوم االسالمية / جامعرتة بغرتداد 

 ZOOM Meetingبرنامج 

 

 

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

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 حاسن حاسني علي حاسني مدس 

التي اقامتها شعبة  ( GLPمقدمة عن املماسسات املختربية للمخترب اجليد )املوسومة  الدوسة التدسيبيةيف 
عرترب  8/03/2021-7 للفرتةة مرتنضمان اجلودة وتقويم االداء / كلية العلوم االسالمية / جامعرتة بغرتداد 

 ZOOM Meetingبرنامج 

 

 

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

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 جاسام سجب سجاء 

التي اقامتها شعبة  ( GLPمقدمة عن املماسسات املختربية للمخترب اجليد )املوسومة  الدوسة التدسيبيةيف 
عرترب  8/03/2021-7 للفرتةة مرتنضمان اجلودة وتقويم االداء / كلية العلوم االسالمية / جامعرتة بغرتداد 

 ZOOM Meetingبرنامج 

 

 

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

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 الشمري فليح علي شيماء مدس 

التي اقامتها شعبة  ( GLPمقدمة عن املماسسات املختربية للمخترب اجليد )املوسومة  الدوسة التدسيبيةيف 
عرترب  8/03/2021-7 للفرتةة مرتنضمان اجلودة وتقويم االداء / كلية العلوم االسالمية / جامعرتة بغرتداد 

 ZOOM Meetingبرنامج 

 

 

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

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 علي طهماز لينا دكتوس ماساعد استاذ

التي اقامتها شعبة  ( GLPمقدمة عن املماسسات املختربية للمخترب اجليد )املوسومة  الدوسة التدسيبيةيف 
عرترب  8/03/2021-7 للفرتةة مرتنضمان اجلودة وتقويم االداء / كلية العلوم االسالمية / جامعرتة بغرتداد 

 ZOOM Meetingبرنامج 

 

 

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

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 عبدالواحد محود شكرية دكتوس مدس 

التي اقامتها شعبة  ( GLPمقدمة عن املماسسات املختربية للمخترب اجليد )املوسومة  الدوسة التدسيبيةيف 
عرترب  8/03/2021-7 للفرتةة مرتنضمان اجلودة وتقويم االداء / كلية العلوم االسالمية / جامعرتة بغرتداد 
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 نعمة دهش فرحانأ.م.د.
 عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 عبا  فاضل هند دكتوس مدس 

التي اقامتها شعبة  ( GLPمقدمة عن املماسسات املختربية للمخترب اجليد )املوسومة  الدوسة التدسيبيةيف 
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 نعمة دهش فرحانأ.م.د.
 عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 محزة حممد جاسم سنا مدس 

التي اقامتها شعبة  ( GLPمقدمة عن املماسسات املختربية للمخترب اجليد )املوسومة  الدوسة التدسيبيةيف 
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 نعمة دهش فرحانأ.م.د.
 عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 املعايل أبو علي هاشم معايل دكتوس ماساعد استاذ

التي اقامتها شعبة  ( GLPمقدمة عن املماسسات املختربية للمخترب اجليد )املوسومة  الدوسة التدسيبيةيف 
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 نعمة دهش فرحانأ.م.د.
 عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 ابراهيم ناصر حاسناء دكتوس ماساعد استاذ

التي اقامتها شعبة  ( GLPمقدمة عن املماسسات املختربية للمخترب اجليد )املوسومة  الدوسة التدسيبيةيف 
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 نعمة دهش فرحانأ.م.د.
 عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 حممد علي جناة دكتوس مدس 

التي اقامتها شعبة  ( GLPمقدمة عن املماسسات املختربية للمخترب اجليد )املوسومة  الدوسة التدسيبيةيف 
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 نعمة دهش فرحانأ.م.د.
 عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 الاسراج علي حاسن سغد دكتوس ماساعد استاذ

التي اقامتها شعبة  ( GLPمقدمة عن املماسسات املختربية للمخترب اجليد )املوسومة  الدوسة التدسيبيةيف 
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 نعمة دهش فرحانأ.م.د.
 عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 مهدي صاحل فريال ماساعد مدس 

التي اقامتها شعبة  ( GLPمقدمة عن املماسسات املختربية للمخترب اجليد )املوسومة  الدوسة التدسيبيةيف 
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 نعمة دهش فرحانأ.م.د.
 عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 عويد قدوسي يونس دكتوس استاذ

التي اقامتها شعبة  ( GLPمقدمة عن املماسسات املختربية للمخترب اجليد )املوسومة  الدوسة التدسيبيةيف 
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 نعمة دهش فرحانأ.م.د.
 عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 صادق قيس نيازك ماساعد مدس 

التي اقامتها شعبة  ( GLPمقدمة عن املماسسات املختربية للمخترب اجليد )املوسومة  الدوسة التدسيبيةيف 
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 نعمة دهش فرحانأ.م.د.
 عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 جميد جاسب علي 

التي اقامتها شعبة  ( GLPمقدمة عن املماسسات املختربية للمخترب اجليد )املوسومة  الدوسة التدسيبيةيف 
عرترب  8/03/2021-7 للفرتةة مرتنضمان اجلودة وتقويم االداء / كلية العلوم االسالمية / جامعرتة بغرتداد 

 ZOOM Meetingبرنامج 

 

 

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

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 إبراهيم خضر مريم 

التي اقامتها شعبة  ( GLPمقدمة عن املماسسات املختربية للمخترب اجليد )املوسومة  الدوسة التدسيبيةيف 
عرترب  8/03/2021-7 للفرتةة مرتنضمان اجلودة وتقويم االداء / كلية العلوم االسالمية / جامعرتة بغرتداد 

 ZOOM Meetingبرنامج 

 

 

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

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 علي الاستاس عبد سواء مدس 

التي اقامتها شعبة  ( GLPمقدمة عن املماسسات املختربية للمخترب اجليد )املوسومة  الدوسة التدسيبيةيف 
عرترب  8/03/2021-7 للفرتةة مرتنضمان اجلودة وتقويم االداء / كلية العلوم االسالمية / جامعرتة بغرتداد 
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 نعمة دهش فرحانأ.م.د.
 عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 جاسم جباس زينب ماساعد مدس 

التي اقامتها شعبة  ( GLPمقدمة عن املماسسات املختربية للمخترب اجليد )املوسومة  الدوسة التدسيبيةيف 
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 نعمة دهش فرحانأ.م.د.
 عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 املفتي مظهر طوسهان دكتوس استاذ

التي اقامتها شعبة  ( GLPمقدمة عن املماسسات املختربية للمخترب اجليد )املوسومة  الدوسة التدسيبيةيف 
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 نعمة دهش فرحانأ.م.د.
 عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 قنرب وهبي مصطفى دكتوس ماساعد استاذ

التي اقامتها شعبة  ( GLPمقدمة عن املماسسات املختربية للمخترب اجليد )املوسومة  الدوسة التدسيبيةيف 
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 نعمة دهش فرحانأ.م.د.
 عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 زايد قاسم امحد ماساعد مدس 

التي اقامتها شعبة  ( GLPمقدمة عن املماسسات املختربية للمخترب اجليد )املوسومة  الدوسة التدسيبيةيف 
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 نعمة دهش فرحانأ.م.د.
 عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 علي حاسني حيدس 

التي اقامتها شعبة  ( GLPمقدمة عن املماسسات املختربية للمخترب اجليد )املوسومة  الدوسة التدسيبيةيف 
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 نعمة دهش فرحانأ.م.د.
 عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 موسى كاظم منتهى 

التي اقامتها شعبة  ( GLPمقدمة عن املماسسات املختربية للمخترب اجليد )املوسومة  الدوسة التدسيبيةيف 
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 نعمة دهش فرحانأ.م.د.
 عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 منصوس سزاق غفران 

التي اقامتها شعبة  ( GLPمقدمة عن املماسسات املختربية للمخترب اجليد )املوسومة  الدوسة التدسيبيةيف 
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 نعمة دهش فرحانأ.م.د.
 عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 حاسني حممد باسم دكتوس ماساعد أستاذ

التي اقامتها شعبة  ( GLPمقدمة عن املماسسات املختربية للمخترب اجليد )املوسومة  الدوسة التدسيبيةيف 
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 نعمة دهش فرحانأ.م.د.
 عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 صاحل باسم عماس دكتوس ماساعد أستاذ

التي اقامتها شعبة  ( GLPمقدمة عن املماسسات املختربية للمخترب اجليد )املوسومة  الدوسة التدسيبيةيف 
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 نعمة دهش فرحانأ.م.د.
 عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 عبدالصاحب طائف 

التي اقامتها شعبة  ( GLPمقدمة عن املماسسات املختربية للمخترب اجليد )املوسومة  الدوسة التدسيبيةيف 
عرترب  8/03/2021-7 للفرتةة مرتنضمان اجلودة وتقويم االداء / كلية العلوم االسالمية / جامعرتة بغرتداد 
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 نعمة دهش فرحانأ.م.د.
 عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 عبد ثامر عمر 

التي اقامتها شعبة  ( GLPمقدمة عن املماسسات املختربية للمخترب اجليد )املوسومة  الدوسة التدسيبيةيف 
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 نعمة دهش فرحانأ.م.د.
 عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 ياسني عبدالعزيز 

التي اقامتها شعبة  ( GLPمقدمة عن املماسسات املختربية للمخترب اجليد )املوسومة  الدوسة التدسيبيةيف 
عرترب  8/03/2021-7 للفرتةة مرتنضمان اجلودة وتقويم االداء / كلية العلوم االسالمية / جامعرتة بغرتداد 

 ZOOM Meetingبرنامج 

 

 

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

 



 

 نؤيــــــــد مشـــــــاركة
 محادي مجعة عالء 

التي اقامتها شعبة  ( GLPمقدمة عن املماسسات املختربية للمخترب اجليد )املوسومة  الدوسة التدسيبيةيف 
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