
 

 شهادة مشاركة
 

بشكرها وتقديرهاالمية/جامعة بغداد  كلية العلوم االس تتقدم  

 أ. د. علي حلو حواس

ورشة العمل الموسومةلقائه إفي   

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معقامتها وحدة أالتي   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 د. نعمة دهش فرحان

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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. اركان رحيم جبر

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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 مجيد صالل

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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 رنا جاسم دمحم حمزة

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 د.حوراء إبراهيم جاسم

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م.م نغم يحيى ناجي

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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 دمحم خزعل البنداوي

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م.م.ساره مهدي صالح

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م.م.وفاء حارث عبدالهادي

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

ريد عدنان محمودا . م . د تغ  

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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. يونس قدوري عويد

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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 رغد سليم داود

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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 كاظم عبد الرضا

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 زينب عبدهللا حبيتر

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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 لينا جاسم دمحم

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م. د . شكرية حمود عبدالواحد

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 أيمن صارم شكيب

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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 خالد محمود

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

هيم جليل علي حسين العبيديإبرا  

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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. قصي سعيد احمد الجبوري

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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.دمحمود رجب دمحم

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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 اسراء سعد خالد

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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 عامر فرحان

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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.حسام الدين دمحم عبد المنعم

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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.أحمد وحيد بردي

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

ستار عليم. رواء عبد ال  

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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 حسين جعيز منخي

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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. مصطفى قصي علي

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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 هيفاء رزاق ناهي

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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 نهى حامد طاهر

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م.م. انسام قتيبة يحيى

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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.شيماء علي فليح الشمري

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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 كاظم شنون كاظم

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

عليوي ناصر الزيادي ا.د. حسين  

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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 جاسم طه حمود

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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 عال رافع حميد

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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 عبدالودود حمندي يحيى

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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 زيدان خلف

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 أ.د.علي حلو حواس

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

ودأ.م.د مصطفى كاظم محم  

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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 نعمة

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 حازم عباس نعمان

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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 حميد جفات ثويني

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م. د. مها طالب عبدهللا

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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. ظاهر فياض جاسم

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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. اسماء عبد الجبار عودة

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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 هبة رامي اسماعيل

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

يدان خلفم.د.سندس ز  

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م.د رشا عيسى فارس

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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 مهدي صبري عبد الدجيلي

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 ا.م.د.احالم جبار عبدهللا

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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 شيماءعبدالعزيزعبدالحميدالعباسي

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

تاذ الدكتور عباس عبدالحسن كاظماالس  

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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.أحمد غازي مفتن

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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 كريم عبد الرضا

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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  كريم خضير

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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 ماهر جاسم الشريفي

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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 ليث محمود دمحم

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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. هشام صالح محسن سبع البياتي

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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. دمحم شالل عبيد

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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.نسرين عواد عبدون الجصاني

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

ل حسن كاظما.م.د. دال  

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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.ناز بدرخان عبدهللا

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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. غانم مديح فرمان

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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. نجاة خيرهللا كاظم

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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 . عبداالمير جاسب زامل

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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. أسماء سري محمود

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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.ندى شعالن موحان

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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.دايمان حسن جعدان

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

جم عبدهللا الحجاجأ.م.د.نجم الدين عبدهللا ن  

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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.سوسن كمال احمد

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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.بشرى سعدون دمحم النوري

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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 فراس سعدهللا رحيم

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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 نهى سامي محسن

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 ازهار علوان كشاش

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م.م وفاء حارث عبدالهادي

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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 نجدت عبد الرؤوف عبد الرضا

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 اأ.د.رقية عبد االئمة عبدهللا العبيدي

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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 ماجدة جاسم حسين

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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 صفاء طارق حبيب

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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 الدكتورة فاتن خيري دمحم سعيد الرفاعي

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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.nada Jabbar Abbas 

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم 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

 في ورشة العمل الموسومة

م االختبارات االلكترونية وجمع الردود وتصنيفها بين ــــــــــتصمي )   

(Google Form  وclassroom   

قسم اللغة العربية التعليم المستمر بالتعاون معالتي اقامتها وحدة   

2022-4-13 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد


