
 

 شهادة مشاركة
 

:بشكرها وتقديرهاالمية/جامعة بغداد كلية العلوم االس تقدمت  

 د. زياد طارق جاسم

ورشة العمل الموسومةالقائه في   

(موضوعات منسية في اللغة العربية )  

اللغة العربيةقسم التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-18بتاريخ   

 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   

(موضوعات منسية في اللغة العربية )  

اللغة العربيةقسم التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-18بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركةالمية/جامعة بغداد  كلية العلوم االستؤيد  

 د. أركان رحيم جبر العتابي

 في ورشة العمل الموسومة

(موضوعات منسية في اللغة العربية )  

اللغة العربيةقسم التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-18بتاريخ   

 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. نعمة دهش فرحان

ورشة العمل الموسومةالقائه في   

(موضوعات منسية في اللغة العربية )  

اللغة العربيةقسم التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-18بتاريخ   

 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 الموسومةادارته في   

(موضوعات منسية في اللغة العربية )  

اللغة العربيةقسم التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-18بتاريخ   

 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   

(موضوعات منسية في اللغة العربية )  

اللغة العربيةقسم التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-18بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم 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. مهند دمحم صالح

 في ورشة العمل الموسومة

(موضوعات منسية في اللغة العربية )  

اللغة العربيةقسم التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-18بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم 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. مصطفى دمحم صالح

 في ورشة العمل الموسومة

(موضوعات منسية في اللغة العربية )  

اللغة العربيةقسم التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-18بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم 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 الرحمن مرضي

 في ورشة العمل الموسومة

(موضوعات منسية في اللغة العربية )  

اللغة العربيةقسم التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-18بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم 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. رياض ساجت سالم

 في ورشة العمل الموسومة

(موضوعات منسية في اللغة العربية )  

اللغة العربيةقسم التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-18بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم 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. فاضل عبد االمير

 في ورشة العمل الموسومة

(موضوعات منسية في اللغة العربية )  

اللغة العربيةقسم التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-18بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم 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. زينب عبد المهدي

 في ورشة العمل الموسومة

(موضوعات منسية في اللغة العربية )  

اللغة العربيةقسم التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-18بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 انسام عامر

 في ورشة العمل الموسومة

(موضوعات منسية في اللغة العربية )  

اللغة العربيةقسم التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-18بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 هدى بدر جعفر

 في ورشة العمل الموسومة

(موضوعات منسية في اللغة العربية )  

اللغة العربيةقسم التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-18بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

اء يجيى اوريثةعلي  

 في ورشة العمل الموسومة

(موضوعات منسية في اللغة العربية )  

اللغة العربيةقسم التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-18بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 يعقوب سعد حمد

 في ورشة العمل الموسومة

(موضوعات منسية في اللغة العربية )  

اللغة العربيةقسم التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-18بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 سمير عبد جبير

 في ورشة العمل الموسومة

(موضوعات منسية في اللغة العربية )  

اللغة العربيةقسم التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-18بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 نعيم ضميد عليوي

 في ورشة العمل الموسومة

(موضوعات منسية في اللغة العربية )  

اللغة العربيةقسم التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-18بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم 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 مشرف

 في ورشة العمل الموسومة

(موضوعات منسية في اللغة العربية )  

اللغة العربيةقسم التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-18بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 رؤى نضال

 في ورشة العمل الموسومة

(موضوعات منسية في اللغة العربية )  

اللغة العربيةقسم التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-18بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم 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 خزعل ناجي

 في ورشة العمل الموسومة

(موضوعات منسية في اللغة العربية )  

اللغة العربيةقسم التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-18بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 رعد محسن عبد

 في ورشة العمل الموسومة

(موضوعات منسية في اللغة العربية )  

اللغة العربيةقسم التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-18بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم 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 الرحمن دمحم

 في ورشة العمل الموسومة

(موضوعات منسية في اللغة العربية )  

اللغة العربيةقسم التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-18بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 وفاء عبد الوهاب

 في ورشة العمل الموسومة

(موضوعات منسية في اللغة العربية )  

اللغة العربيةقسم التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-18بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 منى مطلق جمعة

 في ورشة العمل الموسومة

(موضوعات منسية في اللغة العربية )  

اللغة العربيةقسم التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-18بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 نور الهدى كامل

 في ورشة العمل الموسومة

(موضوعات منسية في اللغة العربية )  

اللغة العربيةقسم التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-18بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 نباُ هيثم صالح

 في ورشة العمل الموسومة

(موضوعات منسية في اللغة العربية )  

اللغة العربيةقسم التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-18بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 منال عزيز ياسين

 في ورشة العمل الموسومة

(موضوعات منسية في اللغة العربية )  

اللغة العربيةقسم التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-18بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 االء خضير احمد

 في ورشة العمل الموسومة

(موضوعات منسية في اللغة العربية )  

اللغة العربيةقسم التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-18بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم 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 ناجي

 في ورشة العمل الموسومة

(موضوعات منسية في اللغة العربية )  

اللغة العربيةقسم التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-18بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 في ورشة العمل الموسومة

(موضوعات منسية في اللغة العربية )  

اللغة العربيةقسم التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-18بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 في ورشة العمل الموسومة

(موضوعات منسية في اللغة العربية )  

اللغة العربيةقسم التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع   

2022-3-18بتاريخ   

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 في ورشة العمل الموسومة
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