
 

 شهادة مشاركة
 

:بشكرها وتقديرهاالمية/جامعة بغداد كلية العلوم االس مدتتق  

 د. ميثم سعد مطر

الموسومةالورشة التدريبية القائه في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 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  

 د. ثائر ابراهيم خضير

الموسومةالورشة التدريبية  ادارته في  

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 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

الموسومةالورشة التدريبية تنظيم في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 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

الموسومةالورشة التدريبية تنظيم في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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 سارة حسن جبر

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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 شهد احمد كاظم

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

اسراء سعد خالد م .م  

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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 صفاء عبد الواحد

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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. سلمان عباس عبد

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 ايناس دمحم جاسم

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 جعفر احمد حسن

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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.احمد وحيد بردي

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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 مهند دمحم صالح عطية

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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 المساعد إسراء حميد مجيد

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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. ايمان جاسم دمحم علي

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 دعاء وليد صالح

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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. بشرى محمود إبراهيم حاتم القيسيأ  

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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 دمحم خالد طه الحياني

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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. مروج غني جبار

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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. عماد الدين عبد الرزاق العباسي

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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 عبدالرزاق حسن هاشم

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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 زينة عبد الكاظم داوي

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 المهندس حيدر عبد السجاد عبد الزهرة

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 أحمد دحام أحمد

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

الحسين رستمد. رؤيا عبد   

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م. د. مها طالب عبدهللا

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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 سعد صباح جاسم

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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. أحمد ابوبكر حازم أحمد صالح المختار

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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.نادية حيدر عبود

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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 . يوسف عبد القادر عبد

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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.خليل ابراهيم سعيد العاني

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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 علي عبد قاسم

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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 عباس دمحم جاسم

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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 عباسم.د سهام مظلو  

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 خالد وليد صالح

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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 فوزية خداكرم عزيز

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 وسن مهند محسن

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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 هبة هللا علي عبد الحسين

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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.سهام قنبر علي

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 دحام أحمد دحام

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 علي قاسم رسن عطية

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 علي صابر هميم

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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.شاكر جدعان جبل

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 محمود ماجد عبد الوهاب عواد

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 مهندس منير رياض منصور

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 صبري سعيد علوان

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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 قادرظاهر   

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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.لقاء عبد الحسين رستم

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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 فرح فؤاد مهدي

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 ا د عبد هادي فريح القيسي

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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 كريم عجيل فالح

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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 إخالص جعفر دمحم

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 ا.م.د.رغد حسن علي السراج

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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 ليث جوده كريم

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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 نورا حسين علي

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 هزار حسن حلو

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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 ابستار علي

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

ويدأ.د. يونس قدوري ع  

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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.نهلة نجم الدين مختار

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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. حيدر عدنان صادق

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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 عطاهللا خليفة علي

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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 رقية دمحم عبيد

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 سمر رميض ياسين

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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 حسين علي

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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. سرى طاهر هوين

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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.نعمة دهش فرحان

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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 شيماءعبدالعزيزعبدالحميدالعباسي أ. م.  

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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.حسام الدين دمحم عبد المنعم

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 منير رياض منصور

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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. جميلة خضر عباس

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 الدكتور وسام شفيق حسن

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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. سماء سعدهللا احمد

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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 زيان يحيى بالل

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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.هدى عباس قنبر

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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 ايمان حسن جعدان

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

مصطفى احمد حقي اسماعيل  

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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 هبة مزعل خلف

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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 بتول صالح رحمة

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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.ساجدة مزبان حسن

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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.نادرة جميل حمد

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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 احمد هاشم عبد

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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  دكتور   نغم  منصور عبيد

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 سناء عليوي عبد السادة حبيب

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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. منال دمحم إبراهيم

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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.هناء دمحم حسين احمد التميمي

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 االستاذ الدكتور عقيد خالد حمودي العزاوي

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

غالب عباس م. هديل  

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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.دازهار علوان كشاش

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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.وسام عبدهللا جاسم

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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 انتصار كاظم خميس

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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 حنان نعمان وسين

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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.ايناس فصيح علي

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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.كواكب محمود حسين

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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.شجن رعد نهاد

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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. مثال مطشر حميد

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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.بلقيس حمود كاظم

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 الدكتور دمحم عبد الواحد جياس

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

رة كاظم عبد الرضاسا  

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 حسن وليد عزيز صالح

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 وسن جميل عامر

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 نوال قاسم حمادي السعدي

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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 نيازك قيس صادق

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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 ايات سلمان شعيب

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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 سماح هادي دمحم

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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.شروق عباس فاضل

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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 دكتور فراس عبد الرزاق حمزة

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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.زينة حسين علوان

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

ديدكتورة ليلى حنتوش ناجي الخال  

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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 سناء دمحم سدخان

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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.تماره عادل مكي

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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 فرحان زامل

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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 عدنان جاسم دمحم الجميلي

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم 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. خمائل شاكر الجمالي

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 االستاذ المساعد الدكتورة هدى ناجي عبيد

الموسومةالورشة التدريبية في   

(نحو سالم دائم نظرية تعارف الحضارات)  

بتاريخ  بالتعاون مع قسم العقيدة والفكر االسالمي وحدة التعليم المستمرالتي اقامتها 

30-3-2022  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد


