
 

 شهادة مشاركة
 

:بشكرها وتقديرهاالمية/جامعة بغداد  كلية العلوم االس تقدمت  

 د. دمحم رزوق

الموسومةلندوة الدولية االقائه  في   

(االسبان نيشهر رمضان عند الموريسكي )   

وحدة التعليم المستمر بالتعاون معشعبة االعالم والمعلوماتية التي اقامتها   

25/4/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:بشكرها وتقديرهاالمية/جامعة بغداد  كلية العلوم االس تتقدم  

 د. كوثر العمري

الموسومةلندوة الدولية اإلقائها  في   

(االسبان نيشهر رمضان عند الموريسكي )   

وحدة التعليم المستمر بالتعاون معشعبة االعالم والمعلوماتية التي اقامتها   

25/4/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:بشكرها وتقديرهاالمية/جامعة بغداد  كلية العلوم االس مدتتق  

 د. ثائر ابراهيم الشمري

الموسومةلندوة الدولية ا ادارته في  

(االسبان نيشهر رمضان عند الموريسكي )   

وحدة التعليم المستمر بالتعاون معشعبة االعالم والمعلوماتية التي اقامتها   

25/4/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

ة:مشاركالمية/جامعة بغداد  كلية العلوم االس ؤيدت  

 د. صفاء عبد هللا برهان

الموسومةلندوة الدولية افي   

(االسبان نيشهر رمضان عند الموريسكي )   

وحدة التعليم المستمر بالتعاون معشعبة االعالم والمعلوماتية التي اقامتها   

25/4/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

ة:مشاركالمية/جامعة بغداد  كلية العلوم االس ؤيدت  

 علي جاسب مجيد

الموسومةلندوة الدولية افي   

(االسبان نيشهر رمضان عند الموريسكي )   

وحدة التعليم المستمر بالتعاون معشعبة االعالم والمعلوماتية التي اقامتها   

25/4/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

ة:مشاركالمية/جامعة بغداد  كلية العلوم االس ؤيدت  

 إيمان جاسم دمحم علي فاضل

الموسومةلندوة الدولية افي   

(االسبان نيشهر رمضان عند الموريسكي )   

وحدة التعليم المستمر بالتعاون معشعبة االعالم والمعلوماتية التي اقامتها   

25/4/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

ة:مشاركالمية/جامعة بغداد  كلية العلوم االس ؤيدت  

 حيدر عدنان صادق

الموسومةلندوة الدولية افي   

(االسبان نيشهر رمضان عند الموريسكي )   

وحدة التعليم المستمر بالتعاون معشعبة االعالم والمعلوماتية التي اقامتها   

25/4/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

ة:مشاركالمية/جامعة بغداد  كلية العلوم االس ؤيدت  

 إيمان جاسم دمحم علي فاضل

الموسومةلندوة الدولية افي   

(االسبان نيشهر رمضان عند الموريسكي )   

وحدة التعليم المستمر بالتعاون معشعبة االعالم والمعلوماتية التي اقامتها   

25/4/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

ة:مشاركالمية/جامعة بغداد  كلية العلوم االس ؤيدت  

 نور سامي حسن

الموسومةلندوة الدولية افي   

(االسبان نيشهر رمضان عند الموريسكي )   

وحدة التعليم المستمر بالتعاون معشعبة االعالم والمعلوماتية التي اقامتها   

25/4/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

ة:مشاركالمية/جامعة بغداد  كلية العلوم االس ؤيدت  

 رقية دمحم عبيد

الموسومةلندوة الدولية افي   

(االسبان نيشهر رمضان عند الموريسكي )   

وحدة التعليم المستمر بالتعاون معشعبة االعالم والمعلوماتية التي اقامتها   

25/4/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

ة:مشاركالمية/جامعة بغداد  كلية العلوم االس ؤيدت  

 أ.د.عبدالرحمن مرضي عالوي

الموسومةلندوة الدولية افي   

(االسبان نيشهر رمضان عند الموريسكي )   

وحدة التعليم المستمر بالتعاون معشعبة االعالم والمعلوماتية التي اقامتها   

25/4/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

ة:مشاركالمية/جامعة بغداد  كلية العلوم االس ؤيدت  

 واقدة يوسف كريم

الموسومةلندوة الدولية افي   

(االسبان نيشهر رمضان عند الموريسكي )   

وحدة التعليم المستمر بالتعاون معشعبة االعالم والمعلوماتية التي اقامتها   

25/4/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

ة:مشاركالمية/جامعة بغداد  كلية العلوم االس ؤيدت  

 مريم خضر ابراهيم

الموسومةلندوة الدولية افي   

(االسبان نيشهر رمضان عند الموريسكي )   

وحدة التعليم المستمر بالتعاون معشعبة االعالم والمعلوماتية التي اقامتها   

25/4/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

ة:مشاركالمية/جامعة بغداد  كلية العلوم االس ؤيدت  

 فؤاد علي جالل

الموسومةلندوة الدولية افي   

(االسبان نيشهر رمضان عند الموريسكي )   

وحدة التعليم المستمر بالتعاون معشعبة االعالم والمعلوماتية التي اقامتها   

25/4/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

ة:مشاركالمية/جامعة بغداد  كلية العلوم االس ؤيدت  

يدةمنصور سعيد التجن  

الموسومةلندوة الدولية افي   

(االسبان نيشهر رمضان عند الموريسكي )   

وحدة التعليم المستمر بالتعاون معشعبة االعالم والمعلوماتية التي اقامتها   

25/4/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

ة:مشاركالمية/جامعة بغداد  كلية العلوم االس ؤيدت  

 م.رشا فالح مصطفى

الموسومةلندوة الدولية افي   

(االسبان نيشهر رمضان عند الموريسكي )   

وحدة التعليم المستمر بالتعاون معشعبة االعالم والمعلوماتية التي اقامتها   

25/4/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

ة:مشاركالمية/جامعة بغداد  كلية العلوم االس ؤيدت  

 هدى احمد حسن

الموسومةلندوة الدولية افي   

(االسبان نيشهر رمضان عند الموريسكي )   

وحدة التعليم المستمر بالتعاون معشعبة االعالم والمعلوماتية التي اقامتها   

25/4/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

ة:مشاركالمية/جامعة بغداد  كلية العلوم االس ؤيدت  

 احمد قاسم زايد

الموسومةلندوة الدولية افي   

(االسبان نيشهر رمضان عند الموريسكي )   

وحدة التعليم المستمر بالتعاون معشعبة االعالم والمعلوماتية التي اقامتها   

25/4/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

ة:مشاركالمية/جامعة بغداد  كلية العلوم االس ؤيدت  

Dr. ILHAM AHMED AL-AMILI 

الموسومةلندوة الدولية افي   

(االسبان نيشهر رمضان عند الموريسكي )   

وحدة التعليم المستمر بالتعاون معشعبة االعالم والمعلوماتية التي اقامتها   

25/4/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

ة:مشاركالمية/جامعة بغداد  كلية العلوم االس ؤيدت  

 م.م امنة عباس حسين

الموسومةلندوة الدولية افي   

(االسبان نيشهر رمضان عند الموريسكي )   

وحدة التعليم المستمر بالتعاون معشعبة االعالم والمعلوماتية التي اقامتها   

25/4/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

ة:مشاركالمية/جامعة بغداد  كلية العلوم االس ؤيدت  

 م. د. ضياء طالب دمحم

الموسومةلندوة الدولية افي   

(االسبان نيشهر رمضان عند الموريسكي )   

وحدة التعليم المستمر بالتعاون معشعبة االعالم والمعلوماتية التي اقامتها   

25/4/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

ة:مشاركالمية/جامعة بغداد  كلية العلوم االس ؤيدت  

 م . موفق عبدالزهرة عبدالرضا

الموسومةلندوة الدولية افي   

(االسبان نيشهر رمضان عند الموريسكي )   

وحدة التعليم المستمر بالتعاون معشعبة االعالم والمعلوماتية التي اقامتها   

25/4/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

ة:مشاركالمية/جامعة بغداد  كلية العلوم االس ؤيدت  

 د. ياسين خضير مجبل

الموسومةلندوة الدولية افي   

(االسبان نيشهر رمضان عند الموريسكي )   

وحدة التعليم المستمر بالتعاون معشعبة االعالم والمعلوماتية التي اقامتها   

25/4/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

ة:مشاركالمية/جامعة بغداد  كلية العلوم االس ؤيدت  

 علي علي عبد الصاحب الربيعي

الموسومةلندوة الدولية افي   

(االسبان نيشهر رمضان عند الموريسكي )   

وحدة التعليم المستمر بالتعاون معشعبة االعالم والمعلوماتية التي اقامتها   

25/4/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

ة:مشاركالمية/جامعة بغداد  كلية العلوم االس ؤيدت  

 بالسم تحسين علي

الموسومةلندوة الدولية افي   

(االسبان نيشهر رمضان عند الموريسكي )   

وحدة التعليم المستمر بالتعاون معشعبة االعالم والمعلوماتية التي اقامتها   

25/4/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

ة:مشاركالمية/جامعة بغداد  كلية العلوم االس ؤيدت  

 شهد خالد حميد

الموسومةلندوة الدولية افي   

(االسبان نيشهر رمضان عند الموريسكي )   

وحدة التعليم المستمر بالتعاون معشعبة االعالم والمعلوماتية التي اقامتها   

25/4/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

ة:مشاركالمية/جامعة بغداد  كلية العلوم االس ؤيدت  

 دنيا عبدهللا هاشم

الموسومةلندوة الدولية افي   

(االسبان نيشهر رمضان عند الموريسكي )   

وحدة التعليم المستمر بالتعاون معشعبة االعالم والمعلوماتية التي اقامتها   

25/4/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

ة:مشاركالمية/جامعة بغداد  كلية العلوم االس ؤيدت  

 رحاب ابراهيم حسين

الموسومةلندوة الدولية افي   

(االسبان نيشهر رمضان عند الموريسكي )   

وحدة التعليم المستمر بالتعاون معشعبة االعالم والمعلوماتية التي اقامتها   

25/4/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

ة:مشاركالمية/جامعة بغداد  كلية العلوم االس ؤيدت  

العبيدي حوراء عدنان فائق  

الموسومةلندوة الدولية افي   

(االسبان نيشهر رمضان عند الموريسكي )   

وحدة التعليم المستمر بالتعاون معشعبة االعالم والمعلوماتية التي اقامتها   

25/4/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

ة:مشاركالمية/جامعة بغداد  كلية العلوم االس ؤيدت  

 دنيا عبدهللا هاشم

الموسومةلندوة الدولية افي   

(االسبان نيشهر رمضان عند الموريسكي )   

وحدة التعليم المستمر بالتعاون معشعبة االعالم والمعلوماتية التي اقامتها   

25/4/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

ة:مشاركالمية/جامعة بغداد  كلية العلوم االس ؤيدت  

 غفران رزاق منصور

الموسومةلندوة الدولية افي   

(االسبان نيشهر رمضان عند الموريسكي )   

وحدة التعليم المستمر بالتعاون معشعبة االعالم والمعلوماتية التي اقامتها   

25/4/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 

 شهادة مشاركة
 

ة:مشاركالمية/جامعة بغداد  كلية العلوم االس ؤيدت  

 د. اركان رحيم جبر العتابي

الموسومةلندوة الدولية افي   

(االسبان نيشهر رمضان عند الموريسكي )   

وحدة التعليم المستمر بالتعاون معشعبة االعالم والمعلوماتية التي اقامتها   

25/4/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد


