
 

 شهادة مشاركة
 

:بشكرها وتقديرهاالمية/جامعة بغداد كلية العلوم االس تتقدم  

 د. سعيد عزاوي

ورشة العمل الموسومةالقائه في   

(  الطب الوقائي في السنة النبوية)  

قسم العقيدة والفكر االسالميالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-2-9بتاريخ   

 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  

 د. ثاثر ابراهيم خضير

ورشة العمل الموسومةادارته في   

(  الطب الوقائي في السنة النبوية)  

قسم العقيدة والفكر االسالميالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-2-9بتاريخ   

 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. أركان رحيم جبر العتابي

 في ورشة العمل الموسومة

(  الطب الوقائي في السنة النبوية)  

قسم العقيدة والفكر االسالميالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-2-9بتاريخ   

 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. نعمة دهش فرحان

 في ورشة العمل الموسومة

(  الطب الوقائي في السنة النبوية)  

قسم العقيدة والفكر االسالميالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-2-9بتاريخ   

 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  

 السيدة / غفران رزاق منصور

ورشة العمل الموسومة تنظيم  في  

(  الطب الوقائي في السنة النبوية)  

قسم العقيدة والفكر االسالميالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-2-9بتاريخ   

 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  

 السيد / علي جاسب مجيد

ورشة العمل الموسومةتنظيم في   

(  الطب الوقائي في السنة النبوية)  

قسم العقيدة والفكر االسالميالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-2-9بتاريخ   

 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 رشا عيسى فارس

 في ورشة العمل الموسومة

(  الطب الوقائي في السنة النبوية)  

قسم العقيدة والفكر االسالميالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-2-9بتاريخ   

 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

(  الطب الوقائي في السنة النبوية)  

قسم العقيدة والفكر االسالميالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-2-9بتاريخ   

 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. مها طالب عبدهللا

 في ورشة العمل الموسومة

(  الطب الوقائي في السنة النبوية)  

قسم العقيدة والفكر االسالميالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-2-9بتاريخ   

 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  

 ايناس عبد الرحمن زايد

 في ورشة العمل الموسومة

(  الطب الوقائي في السنة النبوية)  

قسم العقيدة والفكر االسالميالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-2-9بتاريخ   

 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. شكرية حمود عبدالواحد

 في ورشة العمل الموسومة

(  الطب الوقائي في السنة النبوية)  

قسم العقيدة والفكر االسالميالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-2-9بتاريخ   

 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  

 زينب عبدهللا حبيتر

 في ورشة العمل الموسومة

(  الطب الوقائي في السنة النبوية)  

قسم العقيدة والفكر االسالميالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-2-9بتاريخ   

 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  

لي فليح الشمريم. شيماء ع  

 في ورشة العمل الموسومة

(  الطب الوقائي في السنة النبوية)  

قسم العقيدة والفكر االسالميالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-2-9بتاريخ   

 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 الوائلي

 في ورشة العمل الموسومة

(  الطب الوقائي في السنة النبوية)  

قسم العقيدة والفكر االسالميالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-2-9بتاريخ   

 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 علي طالب محل

 في ورشة العمل الموسومة

(  الطب الوقائي في السنة النبوية)  

قسم العقيدة والفكر االسالميالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-2-9بتاريخ   

 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  

 أ.د.علي حلو حواس

 في ورشة العمل الموسومة

(  الطب الوقائي في السنة النبوية)  

قسم العقيدة والفكر االسالميالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-2-9بتاريخ   

 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. رواء عبد الستار علي

 في ورشة العمل الموسومة

(  الطب الوقائي في السنة النبوية)  

قسم العقيدة والفكر االسالميالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-2-9بتاريخ   

 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  

 أ .م.د. نهاد نعمة مجيد

 في ورشة العمل الموسومة

(  الطب الوقائي في السنة النبوية)  

قسم العقيدة والفكر االسالميالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-2-9بتاريخ   

 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.م علياء يحيى اوريثة

 في ورشة العمل الموسومة

(  الطب الوقائي في السنة النبوية)  

قسم العقيدة والفكر االسالميالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-2-9بتاريخ   

 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.حوراء إبراهيم جاسم

 في ورشة العمل الموسومة

(  الطب الوقائي في السنة النبوية)  

قسم العقيدة والفكر االسالميالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-2-9بتاريخ   

 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.م. ساره مهدي صالح

 في ورشة العمل الموسومة

(  الطب الوقائي في السنة النبوية)  

قسم العقيدة والفكر االسالميالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-2-9بتاريخ   

 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.احالم جبار عبدهللا

 في ورشة العمل الموسومة

(  الطب الوقائي في السنة النبوية)  

قسم العقيدة والفكر االسالميالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-2-9بتاريخ   

 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.م.وفاء حارث عبدالهادي

 في ورشة العمل الموسومة

(  الطب الوقائي في السنة النبوية)  

قسم العقيدة والفكر االسالميالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-2-9بتاريخ   

 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. دزيان يحيى بالل

 في ورشة العمل الموسومة

(  الطب الوقائي في السنة النبوية)  

قسم العقيدة والفكر االسالميالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-2-9بتاريخ   

 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 حقي اسماعيل

 في ورشة العمل الموسومة

(  الطب الوقائي في السنة النبوية)  

قسم العقيدة والفكر االسالميالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-2-9بتاريخ   

 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.ناز بدرخان عبدهللاا  

 في ورشة العمل الموسومة

(  الطب الوقائي في السنة النبوية)  

قسم العقيدة والفكر االسالميالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-2-9بتاريخ   

 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  

 المدرس زهراء حاتم عبد الكاظم

 في ورشة العمل الموسومة

(  الطب الوقائي في السنة النبوية)  

قسم العقيدة والفكر االسالميالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-2-9بتاريخ   

 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  ناصر خضير سكران

 في ورشة العمل الموسومة

(  الطب الوقائي في السنة النبوية)  

قسم العقيدة والفكر االسالميالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-2-9بتاريخ   

 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  

 ابراهيم عبدهللا حبيتر

 في ورشة العمل الموسومة

(  الطب الوقائي في السنة النبوية)  

قسم العقيدة والفكر االسالميالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-2-9بتاريخ   

 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  

 أ.م.د.عباس لفته حسن

 في ورشة العمل الموسومة

(  الطب الوقائي في السنة النبوية)  

قسم العقيدة والفكر االسالميالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-2-9بتاريخ   

 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  

 أ. م. د. عبدالكريم خشن بندر

 في ورشة العمل الموسومة

(  الطب الوقائي في السنة النبوية)  

قسم العقيدة والفكر االسالميالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-2-9بتاريخ   

 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  

 الدكتورة شروق كامل اسماعيل

 في ورشة العمل الموسومة

(  الطب الوقائي في السنة النبوية)  

قسم العقيدة والفكر االسالميالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-2-9بتاريخ   

 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.م. انسام قتيبة يحيى

 في ورشة العمل الموسومة

(  الطب الوقائي في السنة النبوية)  

قسم العقيدة والفكر االسالميالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-2-9بتاريخ   

 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.ايمان صالح مهدي

 في ورشة العمل الموسومة

(  الطب الوقائي في السنة النبوية)  

قسم العقيدة والفكر االسالميالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-2-9بتاريخ   

 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  

 (مريم خضر ابراهيم )معاون باحث

 في ورشة العمل الموسومة

(  الطب الوقائي في السنة النبوية)  

قسم العقيدة والفكر االسالميالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-2-9بتاريخ   

 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  

عودة م.د. اسماء عبد الجبار  

 في ورشة العمل الموسومة

(  الطب الوقائي في السنة النبوية)  

قسم العقيدة والفكر االسالميالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-2-9بتاريخ   

 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.م نغم يحيى ناجي

 في ورشة العمل الموسومة

(  الطب الوقائي في السنة النبوية)  

قسم العقيدة والفكر االسالميالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-2-9بتاريخ   

 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  

 اد خليل حسن الزركاني

 في ورشة العمل الموسومة

(  الطب الوقائي في السنة النبوية)  

قسم العقيدة والفكر االسالميالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-2-9بتاريخ   

 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 ميثم سعد مطر العالق

 في ورشة العمل الموسومة

(  الطب الوقائي في السنة النبوية)  

قسم العقيدة والفكر االسالميالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-2-9بتاريخ   

 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  

 االستاذ المساعد الدكتورة هدى ناجي عبيد

 في ورشة العمل الموسومة

(  الطب الوقائي في السنة النبوية)  

قسم العقيدة والفكر االسالميالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-2-9بتاريخ   

 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 أوراد دمحم مالك

 في ورشة العمل الموسومة

(  الطب الوقائي في السنة النبوية)  

قسم العقيدة والفكر االسالميالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-2-9بتاريخ   

 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.رغد حسن علي السراج

 في ورشة العمل الموسومة

(  الطب الوقائي في السنة النبوية)  

قسم العقيدة والفكر االسالميالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-2-9بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد


