
 

 شهادة مشاركة
 

:بشكرها وتقديرها المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تقدم  

 د. قصي الحسيني

ورشة العمل الموسومةالقائه في   

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:بشكرها وتقديرها المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تقدمت  

 د. احمد المصباحي

ورشة العمل الموسومةالقائه في   

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:بشكرها وتقديرها  المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تقدم  

 السيدة منتهى كاظم موسى

ورشة العمل الموسومة تنظيم  في  

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:بشكرها وتقديرها المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تتقدم  

 السيدة غفران رزاق منصور

ورشة العمل الموسومةتنظيم في   

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:بشكرها وتقديرها المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تقدمت  

 د. ثائر ابراهيم الشمري

ورشة العمل الموسومة رةادافي   

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 د. صفاء عبد هللا برهان

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 اركان رحيم جبر العتابي .

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 د. نعمة دهش فرحان

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 د. مروة مرشد دمحم

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

عبدهللا حبيتر زينب  

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 م. د. شكرية حمود عبدالواحد

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 م. د.إيمان سهيل سالم

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 أ. د سلمان عباس عبد

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 د. خالد فرج حسن

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 أ.م.د زياد طارق جاسم

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 لمياء صاحب مشكور مدرس مساعد

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 م. رواء عبد الستار علي

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 د.حسام الدين دمحم عبد المنعم

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 المدرس المساعد إسراء حميد مجيد

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 أ. د مهند دمحم صالح عطية

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

أبو بكر حازم احمد صالح المختارأ.م.د أحمد   

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 م. حنان علي أحمد

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 ا.م.د.خليل ابراهيم سعيد العاني

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 د.شادان جميل عباس

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 ا. م. د. االء شوقي عبد الباقي

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 المدرس ليث جوده كريم

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 أستاذ مساعد د إبراهيم جليل علي

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 م.شيماء علي فليح الشمري

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 م.م زينة عبد الكاظم داوي

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 د. رؤيا عبد الحسين رستم

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

رحال العبيديأ.د.غازي خالد   

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 أ.د.عبدالرحمن مرضي عالوي

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 نفيسه رضا شاهين العزاوي

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 المدرس ليث جوده كريم

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 االستاذ الدكتور علي عزيز صالح

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 ا.م.د تغريد عدنان محمود

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 م. زينه دمحم سعدون

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 د.حوراء إبراهيم جاسم

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 ا.م.د. احمد وحيد بردي

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 د.هند فاضل عباس

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 ا.د.نعمة دهش فرحان الطائي

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 المدرس هدى دمحم محسن

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

يفة عبد الرسول عبد الضايفأ د لط  

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 فائزة رضا شاهين العزاوي

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 أ.م.د. باسم شاكر عبيد العبيدي

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 المدرس زهراء حاتم عبد الكاظم

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 بهاء ابراهيم سعيد

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 د. ياسر رزاق كريم

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 دمحم العماري

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 ا.م.د.سهاد شاكر دمحم

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 أ.م.د.لقاء عبد الحسين رستم

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 أ.م.د. شيماء حميد مجيد العبيدي

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 م. د. ايمان حاجم مجباس

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

ماء عبد الجبار عودةم.د. اس  

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 ا.م.د.محمود رجب دمحم

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 مها علي عبداالميرالهدو

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 استاذ مساعد دكتورة هيفاء رزاق ناهي

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 م.د.اسماء عباس جاسم

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 م. د. عامر ياسين عيدان

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 م. هديل غالب عباس

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 م.م نغم يحيى ناجي

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 ا.م.د.امل كاظم زوير

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 أ.م.د. لقاء عادل حسين

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 ا.م.د.اسماء ضياء الدين احمد

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

حان السودانيأ.م.د.أنوار مجيد سر  

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 دمحم المناني

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 د.عبد الكريم رحيم محسن

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 أ.د.عهود عبد الواحد عبد الصاحب

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 م.م ختلم دمحم حسين

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 الدكتورة شروق كامل اسماعيل

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 أ.م.د.وسن حسين محيميد

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 م. د. مها طالب عبدهللا

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 ا.م.د..وسن منصور الحلو

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 ا.م.د سناء عليوي عبد السادة حبيب الزبيدي

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 ا.م.د.يسرى شاكر جاسم

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

فياض جاسم أ.م.د. ظاهر  

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 د.ميادة عبد القادر عمران

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 األستاذ الدكتور كيان أحمد حازم يحي

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 م . د . زينب خيون سالم

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 أ.م.د. ضياء حميد الموسوي

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 م.م.بيداء عبد الحسن ردام

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 أ.د.تغريد ضياء مشفي

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 أ م د مصطفى كاظم محمود

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 د.ميادة فاضل أحمد

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 د.نضال مهدي العقابي

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 أ.د.علي جميل احمد

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 ا.م.د. وسن حسين ليلو

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

رس دمحم عبد الكاظم عوفيالمد  

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 أ.د.تغريد ضياء مشفي

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 ام د سرى طه ياسين

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 سارة كاظم عبد الرضا

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 حازم عباس نعمان

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 أ. م. د. صفاء مصطفى حميد الجنابي

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 أ.د.دمحم سعدي لفتة

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 م.د زينة عبد المنعم عبد الرزاق

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 أ.د. محمود شاكر ساجت

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 زيد عبدالقهار محمود  _ مدرس مساعد

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 ا.م..د. ياسين ميسر عزيز

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

حر علي سرحان طاهر السودانيا.م.د س  

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 ا. م.د جاسم طه حمود علي

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 سمر رميض ياسين

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 م.د. شماء مصطفى حميد

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 م.د.سرى حارث عبدالكريم

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 استاذ مساعد دكتور ندى سامي ناصز

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 د.هدى عبد الحميد سليم

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 م. د. هدى احمد حسن

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 م.رشا فالح مصطفى

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 م.م. تقى دمحم عبد الصاحب

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 م.د.زهراء بكر دمحم

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 عبد الناصر محمود فتاح

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

. م.د. بثينه جبار زاجيأ   

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 مدرس مساعد رقية عبد العباس سيد

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 م.د. صفا محمود ناجي

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 أ.م.د.تغريد حريز دمحم

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 ا.م.د.اخالص ياس خضير

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 ا.د رحاب لفته حمود

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 د.نبيل احمد فؤاد

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 د.منذراسماعيل دخيل

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 أ. م. د. زينب صبحي عبد

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 ا.د.ماجد حميد حسوني

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 أ.د. إخالص دمحم عيدان

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 م. د. وصال كاظم حسين الدليمي

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

د. هند دمحم سحاب ا.  

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 فاطمة حسين علي مال هللا

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 أم د. صــالح كـاظم هــادي

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 الدكتور ياسين خضير حسن المسعودي

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 م.رسل فيصل دلول

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 مدرس مساعد، وفاء يونس يحيى

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 م.د.وسن جاسم دمحم

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 م.م نيازك قيسرصادق

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 ا.د.وفاء عدنان حميد

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 م.م نيازك قيس صادق

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 أ.م.د.جمانة دمحم راشد

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

يفعبدالقادرعبدالحميد عبداللط  

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 أ . د . نجالء عبدالحسين عليوي المحمداوي

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 د.رياض أحمد علي اليوسف

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 ا.م.د.شيماء كامل داخل

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 د.احمد فرطوس حيدر

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 أ. د أنسام دمحم راشد

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 ا.د.ساهره عدنان وهيب العنبكي

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 ا.م ميثم علي نافع

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

دمحم سًكير الشمري -د   

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 م.د.هدى ياسر سعدون رسن

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 الدكتور وسام شفيق االسدي

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 االستاذ سهير صالح علي

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

م.د.افراح قدوري صالحأ.  

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 م.د  إيمان حميد هدرس

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 ا.م.د.احالم جبار عبدهللا

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 م. دزيان يحيى بالل

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 أ.م.د.بشرى محمود إبراهيم حاتم القيسي

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 ا.م لينا عماد فتحي

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 م. د. هند علي حسن

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 د نضال عبدالحافظ طاهر

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 ا.م.د.نادية خليل اسماعيل

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 ا.د .ناز بدرخان عبدهللا

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 م.د.صالح كريم ياسين

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

علي محسن يوسفا.م.د. زينب عبد   

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 م.د رشا عيسى فارس حمادي

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 ا.د.خالد جمال جاسم

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 ا.د. احمد شاكر محمود

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 ا.م.د.ايمان صالح مهدي

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 احمد حقي اسماعيل فيزياوي

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 ا.م.د. بتول عباس نسيم

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 أ.م رغد منذر أحمد

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 م.د حنان غازي صالح

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 ا.م.د.نبراس فوزي جاسم

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 ا.م.د.فيحاء  قحطان ممدوح

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 م.م.إسراء عبد الصاحب جاسم

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

سين احمد التميميهناء دمحم ح  

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 م. م أضواء مصطفى حميد

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 سداد هشام حميد

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 ا.د.نهلة نجم الدين مختار احمد

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 انعام فائق محيي

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 أ. م د شيماءعبدالعزيزعبدالحميدالعباسي

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 م. د. إنعام حمدان محمود

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 م.د. إخالص أمانة ماهي عيسى

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 أ.م.د مها مؤيد عبد الحسين

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 ا. م. د. أريج أحمد حسين

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 ابراهيم عبدهللا حبيتر فياض

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

. م. د إسراء طارق كاملا  

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 م . م هدى علي عنيد

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 أ.د. رجاء سعدي لفتة

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 مصطفى كاظم شغيدل العامري

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 أ.م،د. رغد جمال مناف

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 حسام دمحم سعيد االسدي

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 ا.م.د رياض جباري شهيل

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

دينا دمحم عناء ٠د٠م٠أ  

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 م.د. سندس غني عريبي

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 ا د سعدون سلمان نجم

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 د.صباح عطاهلل خليفة علي

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 ا.م.د. جاسم خزعل بهيل

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

ميلة خضر عباسا.م.د. ج  

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 ا. سرور عطاهللا خليفة علي

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 ا. د. فاتن عباس لفتة

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 ا.م.د.ربيعة كاطع عبطان

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

Instr.Dr. Sama Sadullah Ahmed 

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 مدرس دكتورة سحر احمد ناجي

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 نادرة عبد الرزاق غزال_مدرس

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 أ.م.د.أنوار مجيد سرحان السوداني

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 ا.م.د. منى هادي صالح

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 مدرس  انعام مطر شرقي

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 ا.د.رباب صالح حسن

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

ي  دمحم  مدير  فني اقدمنجاة هاد  

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 ا.د.هدى عباس قنبر

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 د. حفصة عمر إبراهيم

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 المدرس الدكتور شيماء حسن جبر

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 م.م. سرمد حميد اسماعيل

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 الشيخ طه مصطفى عبد الغفور ال الشيخ علي

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 ا.م.فيان عيد المحسن زين العابدين

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 أ.م.د.بسام جبار جاسم

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 نور سالم عبد الجبار مدرس مساعد

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 م.د.سهاد مازن فائق

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

دمحم الزمأ.د.االء   

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 ا.د. جميل امير علي

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 ا.م.د. افراح فهد عبد الكريم

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 م.م. رسل حسين حسن

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 م .م جليلة غضبان عودة

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 د. نيران عباس علي

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 د.احمد حنون عبود

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 ا د انس عصام اسماعيل

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادتؤيد كلية العلوم االس  

 عبير بدر عبد الستار سلمان البدر

 في ورشة العمل الموسومة

(أشكالية المصطلح في تراث المورسيكيون بعد تسليم غرناطة نماذج .. مختارة)   

عالم والمعلوماتيةشعبة اإلالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-7بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد


