
 

 
 
 
 

 

 بشكرها وتقديرها الىكلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد  تتقدم عمادة
 أرنوط امحد إمساعيل بشرى.د.أ

 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةإلقائها في 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 بشكرها وتقديرها الىكلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد  تتقدم عمادة
 خضري إبراهيم ثائر.د.أ

 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةأدارة في 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 منصور رزاق غفران 
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي بصفة مقرر 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 جميد جاسب علي 
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي بصفة منظم 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 جرب رحيم اركان.د.م.أ 
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 Abdal muhammed qadr 
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 عبداهلل بدرخان ناز دكتور أستاذ
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

Asst. Lecturer Bekhal Qasim Mohammed 
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

Assisst.prof Hassan Khuder Rajab alobaidy 
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

Professor Lawyer Researcher MARWAN ALSAKRAN 
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 Marwan Ahmed Mahmoud Hassan 
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

Professor Researcher BATOUL ALASAAD 
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 Yasmin Ahmed Mahmoud Hassan 
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 فريح  هادي عبد.د.أ 
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 علي بندر حممود .د.أ 
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 وسني نعمان حنان .د.م.ا 
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حممد ابوراضى حممد سحر.د.م.ا 
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 الطائي فرحان دهش نعمة.د.م.ا 
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حسني رشيد امحد مساعد استاذ
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حممود شاكر امحد دكتور أستاذ
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 عباس عليوي امحد مساعد مدرس
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 امحد ياسني اسراء 
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 امحد عبد امساء م.م
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 عودة اجلبار عبد امساء مدرس
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 محدان قحطان حمسن الدكتور األستاذ 
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 خميف فاضل انتصار مساعد استاذ
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 شوكت عبدالواحد اميان مساعد مدرس
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 طه نوري ايناس مساعد مدرس
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 املختار صاحل أمحد حازم ابوبكر أمحد.  د.م.إ 
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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 المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 جميد محيد إسراء مساعد مدرس
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 الزبيدي حبيب السادة عبد عليوي سناء د م أ 
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 اخلطيب الوهاب عبد كامل عمار. د.أ 
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 عويد قدوري يونس. د.أ 
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 الصاحب عبد الواحد عبد عهود.د.أ 
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 الشمري شبيب مايح.د.أ 
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 اجلاف امساعيل ويل سرود م.أ 
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 البورنو ماجد نريمني د.م.أ 
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 رافع صائب ميساء. د.م.أ 
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حممود خالد أمحد مساعد أستاذ
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 نوح عبداهلل أمحد دكتور أستاذ
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 بردي وحيد أمحد مساعد استاذ
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 جواد سعيد أنوار دكتور أستاذ
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 متعب سعود أمين مساعد استاذ
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 جاسم حممد أيوب دكتور مساعد أستاذ
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حممدحسني باسم مساعد أستاذ
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 القيسي حامت ابىاهيم حممود بشرى مساعد استاذ
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حممد قاسم بيخال مساعد مدرس
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 محد فرحان بيداء مدرس
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 جاسم األمري عبد جاسم دكتور مدرس
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حرجان حممد جاسم مساعد استاذ
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 كريف عيسى حامد مدرس
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 املنعم عبد حممد الدين حسام مدرس
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 عبداهلل رجب خضر حسن . م.أ
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 جاراهلل خلف حسني مساعد أستاذ
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 سعيد ابراهيم خليل مساعد اشتاذ
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 الزركاني حسن خليل دكتور أستاذ
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 علي محود طه جاسم د 
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 ثويني جفات محيد د 
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 الشيخي أمحد بن علي د 
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 عليان نايف يامسني د 
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 العاني رشيد خالد أمحد. د 
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 الطائي حسني عليوي أمحد. د 
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 محودي عبود خالد. د 
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حسن فرج خالد. د 
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 طلبه علي نبيل حممد دعاء. د 
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 هوين طاهر سرى. د 
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 شيماءعبدالعزيزعبداحلميدالعباسي. د 
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 عيدان ياسني عامر. د 
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 سلوم الرزاق عبد الدين عماد. د 
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حسن حممد غيداء. د 
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 علي حسني ملياء. د 
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 الفونس صموئيل مايكل. د 
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 احللبوسي محادي مجعة حممد. د 
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 قحطان الدين جسرا حممد. د 
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 نامس سلمان حممد. د 
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حممود كاظم مصطفى. د 
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 امحد اجلبار عبد وليد. د 
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 التميمي ابراهيم ناصر حسناء.د 
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

اء.د 
ّ
 إمساعيالألوسي قيس سر

 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 ناجي علي عادلة.د د.أ
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 .ظاهر حممد رجب حممود.د 
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 جميد عطا مروان.د 
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 أمحد فاضل ميادة.د 
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حسني عدنان رحاب 
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 كاظم جواد رسول مدرس
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 خلف زيدان رشا مساعد مدرس
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 شيخي رضوان دكتور األستاذ
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 السراج علي حسن رعد مساعد أستاذ
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 سامل ساجت رياض مدرس
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 الكاظم عبد حامت زهراء مساعد مدرس
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حسني قاسم زهراء 
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 زيدان حممد زهراء 
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 الدباغ مسري زياد مساعد أستاذ
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 جاسم طارق زياد مساعد استاذ
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 عبدالقادر عادل زينب م.م
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 داود عالوي ساجدة د.م
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 الرضا عبد كاظم سارة د.م
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 جبار ستار ساره باحث م
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 صاحل مهدي ساره مساعد مدرس
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 عبد حممد سايل 
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 ابراهيم امحد سامان الطبي معاون
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 بكر حممد سرمد مساعد مدرس
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حسني حسن حممد سعد مساعد أستاذ
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 غفور رشيد عزاوي سعيد دكتور مساعد استاذ
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 خضري صائب سالفة دكتور أستاذ
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 صربي صائب سلسبيل 
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 عبد عباس سلمان دكتور أستاذ
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 ياسني حسن مسر مساعد مدرس
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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 المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 الرزاق عبد لطيف سناء دكتور مساعد أستاذ
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 جبل جدعان شاكر مدرس
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 نصيف جاسم شفيقة دكتور مدرس
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 ابراهيم عبدالسالم شيماء 
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 الشمري فليح علي شيماء مدرس
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 صاحل علي صربيه مدرس
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 علي يونس طيبة 
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 كاظم جواد طيبه 
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 جاسم فياض ظاهر مساعد استاذ
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حامت االمري عبد عامر استاذ
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 سلمان الغفور عبد الرمحن عبد د.م
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 عالوي مرضي عبدالرمحن دكتور أستاذ
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 علي حسني عصماء 
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 سلوم إحسان عالء مدرس
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 طارش مجيل علي مساعد استاذ
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حييى علياء مساعد مدرس
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 إبراهيم أمحد عماد أقدم زراعي مهندس
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 شريف االمري عبد فاضل دكتور مدرس
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 احلسني عبد امحد فاطمة م. م
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 عويز علوان فرات مدرس
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 نصيف صاحل فرح 
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حممد غازي فيصل مساعد مدرس
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 اجلبوري امحد سعيد قصي دكتور مساعد استاذ
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 سعيد عدنان قصي مساعد أستاذ
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 جبري داخل كاظم أستاذ
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 مشكور صاحب ملياء مساعد مدرس
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حممد جاسم لينا مساعد مدرس
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 نعمة حسني حنان. م 
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 عبدالواحد محود شكرية. د. م 
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 عثمان علي كفاح. م 
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 األسدي كاظم علي رواء. م.م 
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 املوسوي عالوي السالم عبد أمحد.م.م 
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 نعمة هادي وفاء.م 
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 كريم حامت حممد 
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 فخري رياض حممد مساعد أستاذ
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حممد كاظم حممد مساعد مدرس
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 ابراهيم فتيان حممود 
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حسني عليوي عدنان مروة مساعد مدرس
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 علي قصي مصطفى مساعد مدرس
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 عطيه صاحل حممد مهند دكتور أستاذ
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حنون يوسف مراد نادية أستاذة
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 اجلابري محد عبود ناصر دكتور مدرس
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حممد علي جناة مدرس
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 العيساوي خلف عبد جنم مدرس
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 خليل عبداهلل ندى دكتور استاذ
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 كريم رضا نردين مساعد استاذ
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 ناجي حييى نغم مساعد مدرس
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 ابراهيم امحد هاني مساعد مدرس
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 جواد امحد حسني حممد هناء مساعد استاذ
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 عباس فاضل هند مدرس
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 خالد وليد هند 
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 ناهي رزاق هيفاء مساعد أستاذ
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 عبد حممد هيفاء مساعد استاذ
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 مرزه جعفر هيمان مدرس
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 حسن  شفيق وسام مساعد مدرس
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 امحد عبداهلادي حارث وفاء مساعد مدرس
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 الويسي علوان حسني ياسني مساعد استاذ
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 جمبل خضري ياسني مساعد استاذ
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 زايد قاسم امحد مساعد مدرس
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 زوير حسني مصطفى 
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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



 

 
 
 
 

 

 تؤيد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة 

 صاحل باسم عمار.د 
 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرة الدوليةفي 

 (( البحث النوعي رؤى حبثية وتوجيهات عاملية))

عبر  05/02/2021-04 للفترة مناقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

 ZOOM meetingمنصة 

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة

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


