
 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 د. جاسم دمحم حرجان

ورشة العمل الموسومة إلقائه في  

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 د. مروان عطا مجيد

ورشة العمل الموسومةإلقائه في   

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 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

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 د. اركان رحيم جبر

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 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

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 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

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 أ د لطيفة عبد الرسول عبد الضايف

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 ا.م.د.امل كاظم زوير

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 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

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

عباس عبد أ. د سلمان  

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 د.عبدالرزاق حسن هاشم

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 االستاذ الدكتور يونس قدوري عويد

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 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

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م.م ايمان عبدالواحد شوكت

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 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

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 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

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 استاذ مساعد هيفاء رزاق ناهي

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 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

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 أ.م.د.بشرى محمود ابراهيم حاتم القيسي

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 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

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

مشتاق خالد جبار أ. م. د  

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 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

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 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

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 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

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م. رواء عبد الستار علي

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م.م أحمد هاشم عبد

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 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

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 أ.د.غازي خالد رحال

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 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

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 اد خليل حسن الزركاني

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 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

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م.م رسل صباح نجيب

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

ود رجب دمحما.م.د.محم  

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 أ.م.د.مروج غني جبار

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 رحيم فرحان صدام

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 كافي محسن محل

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 د.سهام مظلوم عباس

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م.د.هدى ياسر سعدون

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م.م فرح فؤاد مهدي

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 د. أحمد فرطوس حيدر

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م.م فرح فؤاد مهندس

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م ايناس عبد الرحمن زايد

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م. إسراء منير جواد

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م.د حنان موسى عمران

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 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

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م. م. نجاة نجم عبد هللا

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

.م.د جاسم طه حمود عليا  

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 اناس دمحم حسين

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 سالي دمحم عبد

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 زينب رهيف مكطوف

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 ا.م.د حازم عدنان احمد

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م.م مالذ فؤاد شهيد

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 أد. يونس قدوري عويد

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 حازم عدنان احمد

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 أ.م.د مصطفى كاظم محمود

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 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

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م.د. زينب عبد المهدي نعمة

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 د.هند فاضل عباس

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 ا م د نعم فخري ياسين

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

لهادي الكرخيا.م.د.علي عبدا  

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 االستاذ الدكتور عبدالرحمن مرضي عالوي

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م.د. صالح كريم ياسين علوي

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 ا. د. صدام دمحم حميد

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 د.سارة نعمت احمد

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م. د. خالدة جمال دمحم طاهر

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م.د.غزوان حميد عبد

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م.م.وسن عبدالهادي عبداالمير

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 الموظفة زينب رهيف مكطوف

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 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

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

ليل علياالستاذ المساعد د إبراهيم ج  

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

م عباس دمحم جاسم٠م  

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 االستاذ الدكتور . حيدر زامل كاظم

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م.م صبري سعيد علوان

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م.د. بيداء حيدر علي

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م. د. حسين جابر عبدهللا علي

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 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

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 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

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 ا.د. حيدر كريم جاسم

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 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

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 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

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 سلسبيل صائب صبري

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

يشهد دمحم مهد  

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م.د شهد حسين علي

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 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 احمد صالح المختار

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 ا.م.د.ايمان صالح مهدي

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 بكٍر عبد المجيد دمحم

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 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

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 ا.د. احمد شاكر محمود

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م.د شهد حسين علي

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 أ.م.د. نهاد نعمة مجيد

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 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 احمد صالح المختار

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 د.سارة ابراهيم حسين

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 ا.م.د احمد عباس دمحم

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

جنان مهدي جاسمم م   

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 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

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 رواء خليل الكبيسي

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 ا م د عمارباسم صالح

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 دكتورة أوراد دمحم مالك كمونه

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 د. خالد فرج حسن

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م.د.سهلم قنبر علي

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م.م خوشي زبير دمحمامين

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 أ.م.د سعد دمحم حسن

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م. هديل غالب عباس

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 د.حيدر خلف سلمان الوائلي

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م.د. اسماء حميد رشيد

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م.د صابرين ناجي طه

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

مهيدي صالح الجواري. مدرس دكتوررغد نايف   

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م. م. اسيل ابراهيم شهاب

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 سناء خضير دمحم الجابري

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 شفاء عزمي احمد مدرس مساعد

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 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

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 أ.م. د . ثائر فاضل عبد علي الدباغ

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م د. نادية سلمان نصيف جاسم

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 ا.م.د.رجاء زامل كاظم

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 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

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 أ.م.د. انس لطيف محمود

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

احسان سلومم.د. عالء   

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 ايسن كمال دمحم

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 ا.م.د.وسن ابراهيم حسين

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 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

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 عبير فالح ذياب

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 ميسون عبدهللا موسى

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م.د منار فالح ذياب

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م.د. سندس غني عريبي

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 علي كريم هادي

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 أ.م.د. حمدية موحان حمود

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م.م رنيم مجيد حميد

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 االعالمي رائد صادق الموسوي

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 د. أحمد عليوي حسين

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 ا.م.د بشرى سكر خيون

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

د انس عصام اسماعيلا   

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 إخالص جعفر دمحم

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م.د. زينب عبد الكاظم سلمان

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 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

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 مساعد دكتور حنان محمود عبد الرحيم

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 ا.م.د صباح خيري راضي العرداوي

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 دكتورة رشا حسين عبد سبتي

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م د نادية سلمان نصيف

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م.د جاسم حسن طعمه

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 أ.د. عادل دمحم حسين العليّان

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

بد الستار حاجما م د اسيل ع  

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م.د.رشا فاضل كاظم

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 د نغم سالم ابراهيم

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 أ.م.د.ايمان جواد هادي

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 ا.م.د. إيمان صالح مهدي

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 ا.م.د.زينب علي دارا

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م.د.هديل دمحم حميد

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م . م ضحى عبد الخالق شاكر

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 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

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

م نور رزاق حسين٠م  

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 مها وضاح عبد االمير

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 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

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 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

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م.م حسين عقيل حسين

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 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

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 استاذ مساعد ايمان جبر جنام

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 د.ندى دمحم عزيز

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 عفيفة يوسف جعفر الفحام

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

ريم. م. شيماء دمحم باپ  

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 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

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م.د.حسن عبدالرسول عبدالهادي

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 أ.م.د. سوالف فيض هللا حسن فتاح الجزائري

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

سيأ. م. د شيماءعبدالعزيزعبدالحميدالعبا  

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 قمر عبد المناف مسلط

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 أ. م. ايثار دمحم مبارك

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م.د.غصون رضا دمحم علي

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م. م. نازنين محي الدين معروف

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 أ.م.د. مناف فتحي عبد الرزاق الجبوري

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 أ. د أحمد جاسم دمحم

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 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 البياتي

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 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

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 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

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 صبا فائق ابراهيم

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 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

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

.نورصبيح مجيدا.م.د  

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 لمياء صاحب مشكور

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 زهراء ثامر عبد الواحد / مدرس مساعد

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 أ.م.د. إكرام أمين سعيد

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م. بلقيس جبار عبدالوهاب

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 د. علي زهير رضا

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م.د لمياء جبار عبدالوهاب

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 سعدية مخلف اسماعيل مدرس مساعد

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 معمر ابراهيم اسماعيل الدباغ

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 نورس كريم عبدالحسن تويه الدراجي

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 لمياء صاحب مشكور

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

قاء كريم خضيرأ.م.لل  

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م.م اخالص ستار عكله

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 زينة عبد الفتاح دمحم علي. مهندس اقدم

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م.د زينب هاشم جريان

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 سرى مجيد احمد الجميلي

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م.د. ايناس جبار حسن

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 ا.م.د باسمة هالل عبود

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 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

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 فراس فاضل حسن / مدرس مساعد

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م.د.نورس جبار ناصر

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 مالك علي حسن

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 ا.د جمال حامد رشيد

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

العتابي د. أحمد حنون ميس  

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 سيناء عدنان عبد هللا

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 د. إسراء حسن خلف

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 عبير فؤاد حسين

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 أ.م.د. رغد اسماعيل جواد

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م.د.دعاء عدنان توفيق الركابي

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م. د نور رحمن مزهر

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م نور خالد محي الدين

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م.م.اشواق فاضل عباس/ مدرس مساعد

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 عوريب كاظم مجيسر/ مدرس

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 د. شفاء زعيبل جبر

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 ام د قاسم فاهم خضير

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

سن كاظم مشالياستاذ مساعد دكتور مح  

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 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

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 المدرس المساعد زينب مكي نعمة

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 د.شذى خلف حسين

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 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

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 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

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 بيداء عبد نجم

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 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

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 أ.د حيدر سلمان جواد

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م. رنا عبد علي زيدان

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 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

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 قاسم فاهم خضير استاذ مساعد

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

حمزة احمدسعدون   

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 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

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م. والء صباح توفيق

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 شهد دمحم مهدي

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 ا. م. د ديلم كاظم سهيل

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 فرح رعد فاضل الجماس

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 أ.م.د.انتهاء عباس عليوي

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 المدرس الدكتور/ منى جبر علي

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م.امل رشيد معلة

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 أ. م. د. نردين رضا كريم دمحم

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 ا. د. وسن كريم عبد الرضا

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 حسن وليد عزيز صالح

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

ختارد.نهلة نجم الدين م  

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 استاذ مساعد رواء حامد دمحم

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م. فاطمة علوان راشد

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م. م ندى رحيم الركابي

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 ا.م.د.رافع عبدالرضا جابر

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 ا.م.د. دالل حسن كاظم

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 أ.د. سليم ياوز جمال

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 ا.د.وفاء تركي عطية

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 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

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 أ. د. عبدالمهيمن أحمد خليفة

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 أ.د. سعاد هادي حسن الطائي

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 أ.د. وليد عبود دمحم

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

ن دمحم النوريا.د.بشرى سعدو  

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 ا. م. د. إيمان ياسين حسن

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 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

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 ماجد مصطفى بهجت

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 أ.م.ليث حازم حبيب

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 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

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 ا.م.د.عالء الدين احمد خليفه

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 ا.د. رعد مفيد احمد

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 بتول صالح رحمة السويعدي

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 دمحم ابراهيم دمحم دمحم

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 أ م د ديار عوني فاضل

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م. دزيان يحيى بالل

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

سعد رحيمه م.م. ميس  

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 ا . م رؤى عبد الرزاق عبد الفتاح

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 االستاذة الدكتورة فاطمةزبار عنيزان

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 أ.م.د. جنان مزهر الجبوري

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 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

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م.م.بيداء عبد الحسن ردام

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 بسمة علي حسن

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 أ.ن.د.وسن حسين محيميد

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 أ.د. صباح خابط عزيز

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 ماضي عمار علي

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 شيخ عيسى إبراهيم

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م.م.هيام عزة صالح

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

ه شهاب العانيم.م. دمحم ماجد ط  

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م. د شيماء مهدي منصور

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م.د. رباب موسى نعمة الصافي

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 ا.د.م هاباد عبدالكريم احمد

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 أ.م.د.نجم الدين عبدهللا نجم الحجاج

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 ا.د.شءى عادل فرمان

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 ا.م.دهدى  محمود شاكر

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م.م.ندى ساجد حميد

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 احمد حقي اسماعيل

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 رقية عبد عبد هللا

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 د شهالء خالد دمحم رضا

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 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

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

يج أحمد حسينا. م. د. أر  

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 مريم خضر ابراهيم

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 (مريم خضر ابراهيم ) معاون باحث

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 المحاسب القانوني ياسمين حسن سعيد

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 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

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م.م.ليث عصام مجيد

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م.م مالك غازي هادي

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 عبد الكريم كي كاووس حيدر علي. مهندس

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 رضا اميع عبيد البيضاني

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 اديبة محمود حسين القيسي

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 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

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

ء حيدر عليم.د. بيدا  

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 م. د. هدى علي كاكه يى

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 غفران رزاق منصور

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 

 شهادة مشاركة
 

:المية/جامعة بغداد  مشاركةتؤيد كلية العلوم االس  

 علي جاسب مجيد

 في ورشة العمل الموسومة

مناهج التجديد في العقيدة والفكر االسالمي ( )   

الفكر االسالميقسم العقيدة و التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

2022-4-19 بتاريخ  

بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز مع تمنياتنا لكم  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد


