
 

 شهادة مشاركة
 

:بشكرها وتقديرها المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تقدمت  

هناء دمحم حسين احمدأ.م.د.  

الموسومةورشة العمل التدريبية إلقاء في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:بشكرها وتقديرها المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تتقدم  

 أ.د. سهام كامل دمحم

الموسومةورشة العمل التدريبية إلقاء في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 أ.م.د. اركان رحيم جبر

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 أ.د. نعمة دهش فرحان

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 م. رواء عبد الستار علي

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 م.م زينة عبد الكاظم داوي

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 م.رشا فالح مصطفى

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 ا.م.د.احالم جبار عبدهللا

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 سعادة حمدي سويدان الدراجي

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 احمد حقي اسماعيل

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 أ. م. د شيماءعبدعزيزعبدالحميدالعباسي

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

مانا.د.شذى عادل فر  

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 علي عبدالزهرة كاظم

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 أ.د.وسام عبدهللا جاسم

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 ا.م.د.ماجدة جاسم حسين

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 أ.د.ساجدة مزبان حسن

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 اشواق سكر خيون

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 أ د كاظم عبد الوهاب حسن

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 مروة احمد شاكر

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 يوسف يعقوب شحاذه

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 د. دمحم جبر سوسة

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 د. دمحم جبر سوسة

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 ا.م.د بشرى سكر خيون

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 سعدون سلمان نجم

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 ا. م هيلين دمحم عبد الحسين البديري

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

ل عبيددمحم شال  

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 زيان يحيى بالل

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 زهراء خالد احمد

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 ا.م.د. منتهى عبد الكريم جاسم

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 م.م. سرمد حميد اسماعيل

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 م.د رشا عيسى فارس

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 د.عباس لفته حسن

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 ا.د.بشرى رمضان ياسين

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 ا.د.ناز بدرخان عبدهللا

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 األستاذ المساعد الدكتور حاتم فهد هنو الطائي

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 م وسن زينو حمد

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 أ. د. سعد توفيق عزيز

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 د. مهند خميس عبدهللا

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 ا. د. نسيبة عبد العزيز عبدهللا

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 ا. د. رغد عبدالكريم أحمد

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 ا. د. سهيلة مجيد أحمد

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 هناء سالم ضايع

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 ا.م.د. هناء سالم ضايع

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 أ.م.د.نشوان دمحم عبدهللا

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 أ.م.د.قيس فتحي أحمد

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 مفاز خليل حمودي

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 م . م . عبداالمير جاسب زامل

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 م ماهر جاسم الشريفي

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 نهى حامد طاهر

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 ميثم سعد العالق

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

عالقد.ميثم سعد ال  

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 م.نهى حامد طاهر

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 أ.د.جاسم دمحم الجبوري

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 رغد عبد الكريم أحمد

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 ازهار علوان كشاش

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 ا.م.د.فاتن موفق فاضل

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 هيثم محمود يونس

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 أ.داياد عاشور حمزة الطائي

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 زياد عالء محمود

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 د. دمحم وليد عبد

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 أ.د أسامة خزعل عبدالرضا

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 د.رابحة دمحمخضير

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 د. رائد دمحم حامد حسن

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 رائد حمد حسين

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

ن جاسمدكتورة نادية سعدو  

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 أ.د وليد  عبد الجبار احمد

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 وسن مهند محسن

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 المدرس المساعد إسراء حميد مجيد

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 د حميد جفات ثويني

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 م.م عباس دمحم جاسم العبودي

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 م.م صبري سعيد علوان

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 رغد حسن علي السراج

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 مروج غني جبار

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 م. د ليث جوده كريم

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 حنين عبدهللا صالح

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 أيوب دمحم جاسم

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 م.د رشا عيسى فارس

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 رسل جاسم نصيف جاسم

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

طه عباس ازهار  

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 م.د. عالء احسان سلوم

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 د. خليل ابراهيم سعيد

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 م . د شهد حسين علي

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 مريم خضر ابراهيم

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 م.مدير نجاة نصيف جاسم دمحم

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 دحام أحمد دحام

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 مريم خضر ابراهيم

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 وفاء حارث عبدالهادي

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 أ.د. محسن قحطان حمدان

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 د. ياسين خضير مجبل

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 ايمان عبدالواحد شوكت

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 ا.م.د.دمحم سراج الدين قحطان

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

  عبدا.م.دهيفاء دمحم

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 حيدر زامل كاظم

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 زينة فيصل دمحم

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 أ.م.د. أحمد ابوبكر حازم أحمد صالح المختار

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 زينب عبدهللا حبيتر

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 رجاء رجب جسام

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 انتصار فاضل مخيف

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 د.حوراء إبراهيم جاسم

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 حازم عدنان احمد

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 نوال قاسم حمادي

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 نضال  حنش شبار  حبيب

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 سهى مجيد ياسين

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 م.م. ايه رياض جواد

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 عبدالودود حمندي يحيى

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

حسين حريف م نور رزاق٠م  

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 د. باسم دمحم حسين

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 نيازك قيس صادق

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 شهد دمحم مهدي

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 م.م. حيدر عدنان صادق

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 رقية دمحم عبيد

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 د عبد هادي فريح

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 نور دمحم محي الدين

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 بالل نجم عبد الخالق

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 اناس دمحم حسين

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

:مشاركة المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تؤيد  

 مالك عادل مهدي عبد االمير

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(الودائع والقرض الحسن في المصارف االسالمية التقليدية)   

المالية والمصرفيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

7/6/2022 بتاريخ  
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