
 

 شهادة مشاركة
 

:بشكرها وتقديرهاالمية/جامعة بغداد  كلية العلوم االس مدتتق  

 د. علي حلو حواس

الموسومةالدورة التدريبية  القائه في  

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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. ثائر ابراهيم خضير

الموسومةالدورة التدريبية ادارته في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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. اركان رحيم جبر

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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  

 السيدة غفران رزاق منصور

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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 مدتتق  

 السيد علي جاسب مجيد

الموسومةالدورة التدريبية  تنظيم في  

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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  

 سارة كاظم عبد الرضا

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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 حنين عبدهللا صالح

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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 اياد عبد الحبار أحمد

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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. عامر ياسين عيدان

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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.أنوار مجيد سرحان السوداني

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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  

الرحمن عبد الغفور سلماند. عبد   

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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 عبد الرحمن مركب عواد العيساوي

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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.سجا جاسم دمحم

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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. منال فاروق فاضل

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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 مشتاق خالد جبار

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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. مصطفى كاظم محمود

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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.عبد الكريم رحيم محسن

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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  

مختارأ.م.د. أحمد ابوبكر حازم أحمد صالح ال  

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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. رؤيا عبد الحسين رستم

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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. زينب عبدهللا حبيتر

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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.سبأ دمحم علي يوسف

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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  

 األستاذ الدكتور عبدالرحمن مرضي عالوي

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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 تغريد عدنان محمود

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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 هيفاء حسين نعمه

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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. غازي خالد رحال

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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 أم البنين جعفر الصادق مسلم

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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.محمود رجب دمحم

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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. نردين رضا كريم دمحم

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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  

سرى شاكر جاسما.م.د.ي  

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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.عمار كامل عبد الوهاب الخطيب

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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.نضال مهدي العقابي

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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. دالل خلف اعريبي

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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. مروج غني جبار

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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.إيمان جاسم دمحم علي

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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.وسن منصور الحلو

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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.لقاء عبد الحسين رستم

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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.هند فاضل عباس

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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 خلود هاشم الوائلي

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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  

.خليل ابراهيم سعيد العانيا.م.د  

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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.ليث حازم حبيب

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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. أضواء مصطفى حميد

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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.تغريد ضياء مشفي

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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. شماء مصطفى حميد

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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. جمعة أسود زرنان

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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  

Assit.lecturer Asan Baker Kanbar 

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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.خولة حسن يونس

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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 مصطفى حميد

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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. علياء وهاب إبراهيم

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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  

 لمياء صاحب مشكور مدرس مساعد

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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  

بد القريشيد  عباس عطيه ع  

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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 شيماء داود لطيف

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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. انوار سعيد جواد

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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.هدى عبد الحميد سليم

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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 فاضل كاظم

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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 القيسي

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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. هديل غالب عباس

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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. انوار سعيد جواد

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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  

اجيم.م نغم يحيى ن  

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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.بيداء عبد الحسن ردام

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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  

 ام د سرى طه ياسين كلية التربية للبنات الجامعة

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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.سهاد شاكر دمحم

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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 نور رحمن مزهر

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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  

 شفاء غني راضي

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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.وسن حسين محيميد

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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.جنان قحطان فرحان

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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  

 مها علي عبداالمير الهدو

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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  

 نهى حامد طاهر

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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 نغم سالم ابراهيم

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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  

ير جاسمأ.م.د.حيدر زه  

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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. نبيل حسن هادي علي  السعدي

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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  

 مدرس مساعد مهند لؤي جوهر

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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  

 مها حامد طاهر

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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 الدكتور أسماء أديب عباس

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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 هدى تكليف مجيد السالمي

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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. رضا علي عبيد

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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  

 مدرس مساعد احمد توفيق مصطفى علي عبد

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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  

 مها وضاح عبد االمير

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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.ياسر خليل ابراهيم

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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  

حسين وهيب / مدرس علي  

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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. وسن حسين ليلو

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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.ن.د. نهاد نعمة مجيد

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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. صباح خابط عزيز

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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 رنا علي الشجيري

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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 زينب جبار رحيمة

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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.ميادة عبد القادر عمران

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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 بشرى سكر خيون

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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. عمر خالد ياسر الخفاجي

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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 جنان مهدي جاسم

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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.نوفل عبد األمير دمحم علي الحّمامي

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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  

طه خماسأ.م.د. ميساء   

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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.لقاء خالد عبد الكريم

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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. سوسن جبار عودة

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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  

 آية حسين علي العامري

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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 االء عبد الحسين حردان

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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 اسيل عبد الستار حاجم

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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  

 دكتورة إوراد دمحم مالك كمونه

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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. أريج أحمد حسين

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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.وسن ابراهيم حسين

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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.  مالك غازي هادي

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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  

نأ.د.ساجدة مزبان حس  

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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 علي عبدالزهرة كاظم

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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 اشواق سكر خيون

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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. علي عمران محسن

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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 صابرين ناجي طه

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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  

 هبه خيرهللا جريو /مدرس مساعد

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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 حيدر علي عبد الرضا

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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 أممل حسن طاهر

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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.سناء خداكرم عزيز

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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 سحر علي سرحان طاهر السوداني

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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.ندى دمحم عزيز

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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. االء حمزة دويلي

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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.شذى عادل فرمان

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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. حيدر علوان الشمري

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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. ديلم كاظم سهيل

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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.نادية خليل اسماعيل

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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. أنمار حامد علي

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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  

 أسماء محمود أحمد

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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  

 فرح كريم فرطوس

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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. فاطمة عبد زيد شوين الخزاعي

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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 وردة عبدالخالق عبدالرحمن

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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  

dr.raghad@rashc.uobaghdad.edu.iq 

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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  

رفت يوسف كاظما.م.د. مي  

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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. سرمد حميد اسماعيل

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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 نصير عبدالرزاق موسى

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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.خ.د.رغد حسن علي السراج

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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. أيوب دمحم جاسم

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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. صفاء مصطفى حميد

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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  

 استاذ مساعد دكتور ندى سامي ناصر

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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  

 رسل صباح نجيب

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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 هيفاء دمحم عبد

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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.سينهات دمحم عزالدين

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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  

اهرد نضال عبدالحافظ ط  

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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 ختام دمحم حسين

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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 نهى يوسف هاشم

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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  

 سعادة حمدي سويدان

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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. سوالف فيض هللا حسن فتاح الجزائري

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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 بجيل دمحم جعفر

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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 انتصار فاضل مخيف

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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.أصباح شاكر عبدهللا الدوري

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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.آمال كاظم مهدي

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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  

 علياء راضي محسن

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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.ساهرة عدنان وهيب

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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 ثناء يحيى قاسم

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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  

يد العبيدأماني كاظم مهدي حم  

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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. بنول عباس نسيم

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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 عمار صبري مجيد

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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  

 عمار صبري مجيد

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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.سناء عليوي عبد السادة حبيب الزبيدي

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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.مهند صالح عبد الستار

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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.رباب صالح حسن

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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. نبراس طه خماس

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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. مرتضى كمال الياسري

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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 ياسين حميد عيال

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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  

لح مهديا.م.د.ايمان صا  

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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  

 استاذ مساعد وسن  ناصر دمحم

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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 الدكتور اسراء فاضل جاسم

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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 فاضل جاسم

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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 إخالص أمانة ماهي عيسى

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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.ازهار علوان كشاش

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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.شادان جميل عباس

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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. سندس غني عريبي

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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  

 عبد الناصر محمود فتاح

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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. إخالص دمحم عيدان

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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  

 أم د. صــالح كـاظم هــادي

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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.رجاء زامل كاظم

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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.فاطمة حيدر عليأ.م  

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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  

 االستاذة الدكتورة فاطمة زبار عنيزان

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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  

 زيد عبدالقهار محمود  _ مدرس مساعد

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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. سعدي عبد تايه

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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 عبير فالح ذياب

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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. خالد عبود حمودي

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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 طالب مهدي العجيلي

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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. نادية عبد الكاظم سلمان الشمري

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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. زينب عبد الكاظم سلمان

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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. وسن سمين دمحم امين

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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  

الهدى كاظم مهدي حميدنور   

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 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  

 رنا عامر يوسف الصميدعي

الموسومةالدورة التدريبية في   

(وتقويممراجعة  –المقررات الدراسية )  

وحدة التعليم  مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وبالتعاونالتي اقامتها 

2022-3-31بتاريخ المستمر   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد


