
 

 شهادة مشاركة
 

:بشكرها وتقديرهاالمية/جامعة بغداد  كلية العلوم االس تتقدم  

 د. لقاء عادل  حسين

الموسومةالدورة التدريبية القاء في   

(كيف تكتب بحث التخرج)  

الحضارة واالثار االسالميةقسم التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

23/3/2022-22بتاريخ   

 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

الموسومةالدورة التدريبية  ادارته  في  

(كيف تكتب بحث التخرج)  

الحضارة واالثار االسالميةقسم التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

23/3/2022-22بتاريخ   

 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

الموسومةالدورة التدريبية في   

(كيف تكتب بحث التخرج)  

الحضارة واالثار االسالميةقسم التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

23/3/2022-22بتاريخ   

 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   

(كيف تكتب بحث التخرج)  

الحضارة واالثار االسالميةقسم التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

23/3/2022-22بتاريخ   

 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

الموسومةالدورة التدريبية تنظيم في   

(كيف تكتب بحث التخرج)  

الحضارة واالثار االسالميةقسم التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

23/3/2022-22بتاريخ   

 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 تقدمت  

 السيد / علي جاسب مجيد

الموسومةالدورة التدريبية تنظيم في   

(كيف تكتب بحث التخرج)  

الحضارة واالثار االسالميةقسم التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

23/3/2022-22بتاريخ   

 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. خليل حسن رهك

الموسومةالدورة التدريبية القاء في   

(كيف تكتب بحث التخرج)  

الحضارة واالثار االسالميةقسم التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

23/3/2022-22بتاريخ   

 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. نجاة علي دمحم

الموسومةالدورة التدريبية القاء في   

(كيف تكتب بحث التخرج)  

الحضارة واالثار االسالميةقسم التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

23/3/2022-22بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 د. مها طالب عبد هللا

الموسومةالدورة التدريبية في   

(كيف تكتب بحث التخرج)  

الحضارة واالثار االسالميةقسم التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

23/3/2022-22بتاريخ   

 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   

(كيف تكتب بحث التخرج)  

الحضارة واالثار االسالميةقسم التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

23/3/2022-22بتاريخ   

 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. بيداء فرحان حمد

الموسومةالدورة التدريبية في   

(كيف تكتب بحث التخرج)  

الحضارة واالثار االسالميةقسم التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

23/3/2022-22بتاريخ   

 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  

 سيف عبد المطلب

الموسومةالدورة التدريبية في   

(كيف تكتب بحث التخرج)  

الحضارة واالثار االسالميةقسم التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

23/3/2022-22بتاريخ   

 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  

 فاطمة مهدي

الموسومةالدورة التدريبية في   

(كيف تكتب بحث التخرج)  

الحضارة واالثار االسالميةقسم التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

23/3/2022-22بتاريخ   

 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 جعفر صادق

الموسومةالدورة التدريبية في   

(كيف تكتب بحث التخرج)  

الحضارة واالثار االسالميةقسم التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

23/3/2022-22بتاريخ   

 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  

راء سلمان عبد الرحمناس  

الموسومةالدورة التدريبية في   

(كيف تكتب بحث التخرج)  

الحضارة واالثار االسالميةقسم التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

23/3/2022-22بتاريخ   

 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

الموسومةالدورة التدريبية في   

(كيف تكتب بحث التخرج)  

الحضارة واالثار االسالميةقسم التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

23/3/2022-22بتاريخ   

 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  

الموسومةالدورة التدريبية في   

(كيف تكتب بحث التخرج)  

الحضارة واالثار االسالميةقسم التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

23/3/2022-22بتاريخ   

 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  

الموسومةالدورة التدريبية في   

(كيف تكتب بحث التخرج)  

الحضارة واالثار االسالميةقسم التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

23/3/2022-22بتاريخ   

 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  

الموسومةالدورة التدريبية في   

(كيف تكتب بحث التخرج)  

الحضارة واالثار االسالميةقسم التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

23/3/2022-22بتاريخ   

 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  

الموسومةالدورة التدريبية في   

(كيف تكتب بحث التخرج)  

الحضارة واالثار االسالميةقسم التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

23/3/2022-22بتاريخ   

 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  

الموسومةالدورة التدريبية في   

(كيف تكتب بحث التخرج)  

الحضارة واالثار االسالميةقسم التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

23/3/2022-22بتاريخ   

 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  

الموسومةالدورة التدريبية في   

(كيف تكتب بحث التخرج)  

الحضارة واالثار االسالميةقسم التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

23/3/2022-22بتاريخ   

 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  

الموسومةالدورة التدريبية في   

(كيف تكتب بحث التخرج)  

الحضارة واالثار االسالميةقسم التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

23/3/2022-22بتاريخ   

 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  

الموسومةالدورة التدريبية في   

(كيف تكتب بحث التخرج)  

الحضارة واالثار االسالميةقسم التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

23/3/2022-22بتاريخ   

 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  

الموسومةالدورة التدريبية في   

(كيف تكتب بحث التخرج)  

الحضارة واالثار االسالميةقسم التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

23/3/2022-22بتاريخ   

 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  

الموسومةالدورة التدريبية في   

(كيف تكتب بحث التخرج)  

الحضارة واالثار االسالميةقسم التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

23/3/2022-22بتاريخ   

 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  

الموسومةالدورة التدريبية في   

(كيف تكتب بحث التخرج)  

الحضارة واالثار االسالميةقسم التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

23/3/2022-22بتاريخ   

 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  

الموسومةالدورة التدريبية في   

(كيف تكتب بحث التخرج)  

الحضارة واالثار االسالميةقسم التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

23/3/2022-22بتاريخ   

 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  

الموسومةالدورة التدريبية في   

(كيف تكتب بحث التخرج)  

الحضارة واالثار االسالميةقسم التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

23/3/2022-22بتاريخ   

 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  

الموسومةالدورة التدريبية في   

(كيف تكتب بحث التخرج)  

الحضارة واالثار االسالميةقسم التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

23/3/2022-22بتاريخ   

 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  

الموسومةالدورة التدريبية في   

(كيف تكتب بحث التخرج)  

الحضارة واالثار االسالميةقسم التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

23/3/2022-22بتاريخ   

 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  

الموسومةالدورة التدريبية في   

(كيف تكتب بحث التخرج)  

الحضارة واالثار االسالميةقسم التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   
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