
 

 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 ا.د. نعمه دهش فرحان 

 في ورشة العمل الموسومة

(التسامح واثره  في المجتمع)   

قسم االديان المقارنالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-2-6بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 ا.د. ثائر ابراهيم خضير 

 في ورشة العمل الموسومة

(التسامح واثره  في المجتمع)   

قسم االديان المقارنالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-2-6بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 ا.م.د اركان رحيم جبر 

 في ورشة العمل الموسومة

(التسامح واثره  في المجتمع)   

قسم االديان المقارنالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-2-6بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 ا.م.د. عمار حكمت فرحان

 في ورشة العمل الموسومة

(التسامح واثره  في المجتمع)   

قسم االديان المقارنالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-2-6بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 ا.م.د. حازم عدنان احمد 

 في ورشة العمل الموسومة

(التسامح واثره  في المجتمع)   

قسم االديان المقارنالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-2-6بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 د. انعام ابراهيم 

 في ورشة العمل الموسومة

(التسامح واثره  في المجتمع)   

قسم االديان المقارنالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-2-6بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 د. احمد ابو بكر حازم 

 في ورشة العمل الموسومة

(التسامح واثره  في المجتمع)   

قسم االديان المقارنالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-2-6بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 د. جاسم طه حمود 

 في ورشة العمل الموسومة

(التسامح واثره  في المجتمع)   

قسم االديان المقارنالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-2-6بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 د. مها طالب عبد هللا 

 في ورشة العمل الموسومة

(التسامح واثره  في المجتمع)   

قسم االديان المقارنالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-2-6بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 ا.د. خليل حسن رهلك 

 في ورشة العمل الموسومة

(التسامح واثره  في المجتمع)   

قسم االديان المقارنالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-2-6بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م.د. نجاة علي دمحم 

 في ورشة العمل الموسومة

(التسامح واثره  في المجتمع)   

قسم االديان المقارنالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-2-6بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 

 شهادة مشاركة
 

:بشكرها وتقديرهاالمية/جامعة بغداد  كلية العلوم االس تتقدم   

 ا.م.د جاسم دمحم حرجان 

ورشة العمل الموسومة القائه في  

(التسامح واثره  في المجتمع)   

قسم االديان المقارنالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-2-6بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 ا.د. عبد هادي فريح 

 في ورشة العمل الموسومة

(التسامح واثره  في المجتمع)   

قسم االديان المقارنالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-2-6بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 احمد سمير دمحم 

 في ورشة العمل الموسومة

(التسامح واثره  في المجتمع)   

قسم االديان المقارنالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-2-6بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م. احمد قاسم زايد 

 في ورشة العمل الموسومة

(التسامح واثره  في المجتمع)   

قسم االديان المقارنالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-2-6بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 سالي دمحم عبد 

 في ورشة العمل الموسومة

(التسامح واثره  في المجتمع)   

قسم االديان المقارنالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-2-6بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 غفران رزاق منصور 

 في ورشة العمل الموسومة

(التسامح واثره  في المجتمع)   

قسم االديان المقارنالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-2-6بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 علي جاسب مجيد 

 في ورشة العمل الموسومة

(التسامح واثره  في المجتمع)   

قسم االديان المقارنالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-2-6بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 مصطفى مجيد صالل 

 في ورشة العمل الموسومة

(التسامح واثره  في المجتمع)   

قسم االديان المقارنالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-2-6بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

رجاء رجب جسام    

 في ورشة العمل الموسومة

(التسامح واثره  في المجتمع)   

قسم االديان المقارنالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-2-6بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

اسراء سلمان عبد الرحمن   

 في ورشة العمل الموسومة

(التسامح واثره  في المجتمع)   

قسم االديان المقارنالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-2-6بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م نغم يحيى ناجي

 في ورشة العمل الموسومة

(التسامح واثره  في المجتمع)   

قسم االديان المقارنالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-2-6بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 د. هناء دمحم حسين 

 في ورشة العمل الموسومة

(التسامح واثره  في المجتمع)   

قسم االديان المقارنالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-2-6بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 د. بالل عبد الخالق نجم 

 في ورشة العمل الموسومة

(التسامح واثره  في المجتمع)   

قسم االديان المقارنالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-2-6بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 د. حيدر خلف سلمان 

 في ورشة العمل الموسومة

(التسامح واثره  في المجتمع)   

قسم االديان المقارنالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-2-6بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 

 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 د. علي طالب محل 

 في ورشة العمل الموسومة

(التسامح واثره  في المجتمع)   

قسم االديان المقارنالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-2-6بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد


