
 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علي حسني عصماء 
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ورشــةالفي 

 منصةعبر  بتاريخاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

  

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسني قاسم زهراء 
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ورشــةالفي 

 منصةعبر  بتاريخاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

  

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سلومي مخيس رواء 
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ورشــةالفي 

 منصةعبر  بتاريخاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

  

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسني عادل لقاء .د.م.أ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ورشــةالفي 

 منصةعبر  بتاريخاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

  

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 الشمري فليح علي شيماء. م 
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ورشــةالفي 

 منصةعبر  بتاريخاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

  

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسن باقر فاطمة 
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ورشــةالفي 

 منصةعبر  بتاريخاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

  

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جميد جاسب علي 
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ورشــةالفي 

 منصةعبر  بتاريخاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

  

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبد حممد سايل 
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ورشــةالفي 

 منصةعبر  بتاريخاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

  

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 منخي جعيز حسني مساعد مدرس
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ورشــةالفي 

 منصةعبر  بتاريخاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

  

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عويد قدوري يونس. د.أ د.أ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ورشــةالفي 

 منصةعبر  بتاريخاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

  

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 نعمة حسني حنان. م 
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ورشــةالفي 

 منصةعبر  بتاريخاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

  

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 بردي دوحي أمحد د.م.أ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ورشــةالفي 

 منصةعبر  بتاريخاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

  

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ناجي حييى نغم م.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ورشــةالفي 

 منصةعبر  بتاريخاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

  

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 محدان قحطان حمسن. أد 
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ورشــةالفي 

 منصةعبر  بتاريخاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

  

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ابراهيم عبدالسالم شيماء 
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ورشــةالفي 

 منصةعبر  بتاريخاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

  

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبدالواحد محود شكرية د.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ورشــةالفي 

 منصةعبر  بتاريخاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

  

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 املختار صاحل امحد حازم بكر ابو امحد د.م.أ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ورشــةالفي 

 منصةعبر  بتاريخاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

  

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جبل جدعان شاكر مدرس
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ورشــةالفي 

 منصةعبر  بتاريخاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

  

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سامل ساجت رياض .م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ورشــةالفي 

 منصةعبر  بتاريخاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

  

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 .ظاهر حممد رجب حممود.د د.م.أ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ورشــةالفي 

 منصةعبر  بتاريخاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

  

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مطر سعد ميثم د.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ورشــةالفي 

 منصةعبر  بتاريخاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

  

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 القيسي حامت ابراهيم حممود بشرى د.م.أ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ورشــةالفي 

 منصةعبر  بتاريخاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

  

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسن حممد سعد د.م.أ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ورشــةالفي 

 منصةعبر  بتاريخاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

  

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسني حممد معني زينة .م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ورشــةالفي 

 منصةعبر  بتاريخاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

  

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 ابراهيم خضر مريم 
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ورشــةالفي 

 منصةعبر  بتاريخاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

  

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مشكور صاحب ملياء م.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ورشــةالفي 

 منصةعبر  بتاريخاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

  

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 قحطان الدين سراج حممد.د د.م.أ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ورشــةالفي 

 منصةعبر  بتاريخاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

  

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 عبد عباس سلمان د.أ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ورشــةالفي 

 منصةعبر  بتاريخاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

  

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حممد علي جميد د.أ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ورشــةالفي 

 منصةعبر  بتاريخاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

  

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 مطر سعد مروه .م. م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ورشــةالفي 

 منصةعبر  بتاريخاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

  

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 جمبل خضري ياسني د.م.أ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ورشــةالفي 

 منصةعبر  بتاريخاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

  

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سلطان محيد سلطان م.م 
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ورشــةالفي 

 منصةعبر  بتاريخاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

  

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 فريخ هادي عبد د.أ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ورشــةالفي 

 منصةعبر  بتاريخاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

  

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 محزة حسني عقيل 
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ورشــةالفي 

 منصةعبر  بتاريخاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

  

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 حسن فرج خالد. د 
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ورشــةالفي 

 منصةعبر  بتاريخاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

  

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 طانسل محيد حيدر م.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ورشــةالفي 

 منصةعبر  بتاريخاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

  

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 علوان جلوي ثائر م.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ورشــةالفي 

 منصةعبر  بتاريخاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

  

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 سلمان ضاحي عامر د.م.أ
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ورشــةالفي 

 منصةعبر  بتاريخاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

  

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 هادود علي نور م.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ورشــةالفي 

 منصةعبر  بتاريخاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

  

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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



 

 
 
 
 

 

 لية العلوم االسالمية / جامعة بغداد مشاركة تؤيد ك

 كاظم هادي حسن م.م
 ة ـالموسوم ةـكترونيلاال ورشــةالفي 

 منصةعبر  بتاريخاقامتها وحدة التعليم المستمر والتي 

  

 لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمتة

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


