
 

 

 شهادة مشاركة
: بشكرها وتقذيرهاكليت العلىم االسالميت/جامعت بغذاد  تقذمت   

 املربمج مصطفى حسني زوير
الذورة التذريبيت املىسىمت إلقاء يف  

 ( GLP)املمارساث املختربيت للمخترب اجليذ  
 التي اقامتها شعبت ضمان اجلىدة واالداء اجلامعي

25/5/2022بتاريخ   االستاذ الدكتور 

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 شهادة مشاركة
 

المية/جامعة بغداد مشاركة :كلية العلوم االس ؤيدت  

 جرب رحيم اركان. د.م.أ

املوسومةالدورة التدريبية  يف  

 ) GLP(املمارسات املختربية للمخترب اجليد  

شعبة ضمان اجلودة واالداء اجلامعيالتي اقامتها   

٢٥/٥/٢٠٢٢بتاريخ   
 االستاذ الدكتور

 نعمة دھش فرحان
 عمید كلیة العلوم االسالمیة / جامعة  بغداد



 شهادة مشاركة
 

المية/جامعة بغداد مشاركة :كلية العلوم االس ؤيدت  

 خضري ابراهيم ثائر. د.أ

املوسومةالدورة التدريبية  يف  

 ) GLP(املمارسات املختربية للمخترب اجليد  

شعبة ضمان اجلودة واالداء اجلامعيالتي اقامتها   

٢٥/٥/٢٠٢٢بتاريخ   
 االستاذ الدكتور

 نعمة دھش فرحان
 عمید كلیة العلوم االسالمیة / جامعة  بغداد



 شهادة مشاركة
 

المية/جامعة بغداد مشاركة :كلية العلوم االس ؤيدت  

 خالوي فرحان دهش نعمة.د.أ

املوسومةالدورة التدريبية  يف  

 ) GLP(املمارسات املختربية للمخترب اجليد  

شعبة ضمان اجلودة واالداء اجلامعيالتي اقامتها   

٢٥/٥/٢٠٢٢بتاريخ   
 االستاذ الدكتور

 نعمة دھش فرحان
 عمید كلیة العلوم االسالمیة / جامعة  بغداد



 شهادة مشاركة
 

المية/جامعة بغداد مشاركة :كلية العلوم االس ؤيدت  

 هالل حمي سهاد

املوسومةالدورة التدريبية  يف  

 ) GLP(املمارسات املختربية للمخترب اجليد  

شعبة ضمان اجلودة واالداء اجلامعيالتي اقامتها   

٢٥/٥/٢٠٢٢بتاريخ   
 االستاذ الدكتور

 نعمة دھش فرحان
 عمید كلیة العلوم االسالمیة / جامعة  بغداد



 شهادة مشاركة
 

المية/جامعة بغداد مشاركة :كلية العلوم االس ؤيدت  

 خليل امساعيل كامل شروق

املوسومةالدورة التدريبية  يف  

 ) GLP(املمارسات املختربية للمخترب اجليد  

شعبة ضمان اجلودة واالداء اجلامعيالتي اقامتها   

٢٥/٥/٢٠٢٢بتاريخ   
 االستاذ الدكتور

 نعمة دھش فرحان
 عمید كلیة العلوم االسالمیة / جامعة  بغداد



 شهادة مشاركة
 

المية/جامعة بغداد مشاركة :كلية العلوم االس ؤيدت  

  شاهر محد فرحان بيداء.د

املوسومةالدورة التدريبية  يف  

 ) GLP(املمارسات املختربية للمخترب اجليد  

شعبة ضمان اجلودة واالداء اجلامعيالتي اقامتها   

٢٥/٥/٢٠٢٢بتاريخ   
 االستاذ الدكتور

 نعمة دھش فرحان
 عمید كلیة العلوم االسالمیة / جامعة  بغداد



 شهادة مشاركة
 

المية/جامعة بغداد مشاركة :كلية العلوم االس ؤيدت  

 حامد محدان قحطان حمسن

املوسومةالدورة التدريبية  يف  

 ) GLP(املمارسات املختربية للمخترب اجليد  

شعبة ضمان اجلودة واالداء اجلامعيالتي اقامتها   

٢٥/٥/٢٠٢٢بتاريخ   
 االستاذ الدكتور

 نعمة دھش فرحان
 عمید كلیة العلوم االسالمیة / جامعة  بغداد



 شهادة مشاركة
 

المية/جامعة بغداد مشاركة :كلية العلوم االس ؤيدت  

  عيدان عبد حممد سايل

املوسومةالدورة التدريبية  يف  

 ) GLP(املمارسات املختربية للمخترب اجليد  

شعبة ضمان اجلودة واالداء اجلامعيالتي اقامتها   

٢٥/٥/٢٠٢٢بتاريخ   
 االستاذ الدكتور

 نعمة دھش فرحان
 عمید كلیة العلوم االسالمیة / جامعة  بغداد



 شهادة مشاركة
 

المية/جامعة بغداد مشاركة :كلية العلوم االس ؤيدت  

 ابراهيم خضر مريم

املوسومةالدورة التدريبية  يف  

 ) GLP(املمارسات املختربية للمخترب اجليد  

شعبة ضمان اجلودة واالداء اجلامعيالتي اقامتها   

٢٥/٥/٢٠٢٢بتاريخ   
 االستاذ الدكتور

 نعمة دھش فرحان
 عمید كلیة العلوم االسالمیة / جامعة  بغداد



 شهادة مشاركة
 

المية/جامعة بغداد مشاركة :كلية العلوم االس ؤيدت  

 عبداهللا نعمة املهدي عبد زينب

املوسومةالدورة التدريبية  يف  

 ) GLP(املمارسات املختربية للمخترب اجليد  

شعبة ضمان اجلودة واالداء اجلامعيالتي اقامتها   

٢٥/٥/٢٠٢٢بتاريخ   
 االستاذ الدكتور

 نعمة دھش فرحان
 عمید كلیة العلوم االسالمیة / جامعة  بغداد



 شهادة مشاركة
 

المية/جامعة بغداد مشاركة :كلية العلوم االس ؤيدت  

  صباح عبيد ناجي هدى

املوسومةالدورة التدريبية  يف  

 ) GLP(املمارسات املختربية للمخترب اجليد  

شعبة ضمان اجلودة واالداء اجلامعيالتي اقامتها   

٢٥/٥/٢٠٢٢بتاريخ   
 االستاذ الدكتور

 نعمة دھش فرحان
 عمید كلیة العلوم االسالمیة / جامعة  بغداد



 شهادة مشاركة
 

المية/جامعة بغداد مشاركة :كلية العلوم االس ؤيدت  

  محزة حممد جاسم رنا

املوسومةالدورة التدريبية  يف  

 ) GLP(املمارسات املختربية للمخترب اجليد  

شعبة ضمان اجلودة واالداء اجلامعيالتي اقامتها   

٢٥/٥/٢٠٢٢بتاريخ   
 االستاذ الدكتور

 نعمة دھش فرحان
 عمید كلیة العلوم االسالمیة / جامعة  بغداد



 شهادة مشاركة
 

المية/جامعة بغداد مشاركة :كلية العلوم االس ؤيدت  

 عزيز عباس طه ازهار

املوسومةالدورة التدريبية  يف  

 ) GLP(املمارسات املختربية للمخترب اجليد  

شعبة ضمان اجلودة واالداء اجلامعيالتي اقامتها   

٢٥/٥/٢٠٢٢بتاريخ   
 االستاذ الدكتور

 نعمة دھش فرحان
 عمید كلیة العلوم االسالمیة / جامعة  بغداد



 شهادة مشاركة
 

المية/جامعة بغداد مشاركة :كلية العلوم االس ؤيدت  

  حممد جاسم فياض ظاهر

املوسومةالدورة التدريبية  يف  

 ) GLP(املمارسات املختربية للمخترب اجليد  

شعبة ضمان اجلودة واالداء اجلامعيالتي اقامتها   

٢٥/٥/٢٠٢٢بتاريخ   
 االستاذ الدكتور

 نعمة دھش فرحان
 عمید كلیة العلوم االسالمیة / جامعة  بغداد



 شهادة مشاركة
 

المية/جامعة بغداد مشاركة :كلية العلوم االس ؤيدت  

 علوان عباس مزاحم مريم

املوسومةالدورة التدريبية  يف  

 ) GLP(املمارسات املختربية للمخترب اجليد  

شعبة ضمان اجلودة واالداء اجلامعيالتي اقامتها   

٢٥/٥/٢٠٢٢بتاريخ   
 االستاذ الدكتور

 نعمة دھش فرحان
 عمید كلیة العلوم االسالمیة / جامعة  بغداد



 شهادة مشاركة
 

المية/جامعة بغداد مشاركة :كلية العلوم االس ؤيدت  

 الواحد عبد صفاء نور.د.م

املوسومةالدورة التدريبية  يف  

 ) GLP(املمارسات املختربية للمخترب اجليد  

شعبة ضمان اجلودة واالداء اجلامعيالتي اقامتها   

٢٥/٥/٢٠٢٢بتاريخ   
 االستاذ الدكتور

 نعمة دھش فرحان
 عمید كلیة العلوم االسالمیة / جامعة  بغداد



 شهادة مشاركة
 

المية/جامعة بغداد مشاركة :كلية العلوم االس ؤيدت  

 صاحل مهدي ساره. م.م

املوسومةالدورة التدريبية  يف  

 ) GLP(املمارسات املختربية للمخترب اجليد  

شعبة ضمان اجلودة واالداء اجلامعيالتي اقامتها   

٢٥/٥/٢٠٢٢بتاريخ   
 االستاذ الدكتور

 نعمة دھش فرحان
 عمید كلیة العلوم االسالمیة / جامعة  بغداد



 شهادة مشاركة
 

المية/جامعة بغداد مشاركة :كلية العلوم االس ؤيدت  

 منخي جعيز حسني

املوسومةالدورة التدريبية  يف  

 ) GLP(املمارسات املختربية للمخترب اجليد  

شعبة ضمان اجلودة واالداء اجلامعيالتي اقامتها   

٢٥/٥/٢٠٢٢بتاريخ   
 االستاذ الدكتور

 نعمة دھش فرحان
 عمید كلیة العلوم االسالمیة / جامعة  بغداد



 شهادة مشاركة
 

المية/جامعة بغداد مشاركة :كلية العلوم االس ؤيدت  

 حسن فرحان عامر انسام

املوسومةالدورة التدريبية  يف  

 ) GLP(املمارسات املختربية للمخترب اجليد  

شعبة ضمان اجلودة واالداء اجلامعيالتي اقامتها   

٢٥/٥/٢٠٢٢بتاريخ   
 االستاذ الدكتور

 نعمة دھش فرحان
 عمید كلیة العلوم االسالمیة / جامعة  بغداد



 شهادة مشاركة
 

المية/جامعة بغداد مشاركة :كلية العلوم االس ؤيدت  

 مهدي خالد سعد اسراء

املوسومةالدورة التدريبية  يف  

 ) GLP(املمارسات املختربية للمخترب اجليد  

شعبة ضمان اجلودة واالداء اجلامعيالتي اقامتها   

٢٥/٥/٢٠٢٢بتاريخ   
 االستاذ الدكتور

 نعمة دھش فرحان
 عمید كلیة العلوم االسالمیة / جامعة  بغداد



 شهادة مشاركة
 

المية/جامعة بغداد مشاركة :كلية العلوم االس ؤيدت  

  عبدالرزاق ابراهيم عبدالسالم شيماء

املوسومةالدورة التدريبية  يف  

 ) GLP(املمارسات املختربية للمخترب اجليد  

شعبة ضمان اجلودة واالداء اجلامعيالتي اقامتها   

٢٥/٥/٢٠٢٢بتاريخ   
 االستاذ الدكتور

 نعمة دھش فرحان
 عمید كلیة العلوم االسالمیة / جامعة  بغداد



 شهادة مشاركة
 

المية/جامعة بغداد مشاركة :كلية العلوم االس ؤيدت  

 عنفوص امحد فاضل ميادة.د

املوسومةالدورة التدريبية  يف  

 ) GLP(املمارسات املختربية للمخترب اجليد  

شعبة ضمان اجلودة واالداء اجلامعيالتي اقامتها   

٢٥/٥/٢٠٢٢بتاريخ   
 االستاذ الدكتور

 نعمة دھش فرحان
 عمید كلیة العلوم االسالمیة / جامعة  بغداد



 شهادة مشاركة
 

المية/جامعة بغداد مشاركة :كلية العلوم االس ؤيدت  

 حممود امحد عدنان حازم

املوسومةالدورة التدريبية  يف  

 ) GLP(املمارسات املختربية للمخترب اجليد  

شعبة ضمان اجلودة واالداء اجلامعيالتي اقامتها   

٢٥/٥/٢٠٢٢بتاريخ   
 االستاذ الدكتور

 نعمة دھش فرحان
 عمید كلیة العلوم االسالمیة / جامعة  بغداد



 شهادة مشاركة
 

المية/جامعة بغداد مشاركة :كلية العلوم االس ؤيدت  

  جبار غني مروج.د.م.ا

املوسومةالدورة التدريبية  يف  

 ) GLP(املمارسات املختربية للمخترب اجليد  

شعبة ضمان اجلودة واالداء اجلامعيالتي اقامتها   

٢٥/٥/٢٠٢٢بتاريخ   
 االستاذ الدكتور

 نعمة دھش فرحان
 عمید كلیة العلوم االسالمیة / جامعة  بغداد



 شهادة مشاركة
 

المية/جامعة بغداد مشاركة :كلية العلوم االس ؤيدت  

  عودة اجلبار عبد امساء. د.م

املوسومةالدورة التدريبية  يف  

 ) GLP(املمارسات املختربية للمخترب اجليد  

شعبة ضمان اجلودة واالداء اجلامعيالتي اقامتها   

٢٥/٥/٢٠٢٢بتاريخ   
 االستاذ الدكتور

 نعمة دھش فرحان
 عمید كلیة العلوم االسالمیة / جامعة  بغداد



 شهادة مشاركة
 

المية/جامعة بغداد مشاركة :كلية العلوم االس ؤيدت  

 عبدالواحد صاحل وليد دعاء

املوسومةالدورة التدريبية  يف  

 ) GLP(املمارسات املختربية للمخترب اجليد  

شعبة ضمان اجلودة واالداء اجلامعيالتي اقامتها   

٢٥/٥/٢٠٢٢بتاريخ   
 االستاذ الدكتور

 نعمة دھش فرحان
 عمید كلیة العلوم االسالمیة / جامعة  بغداد



 شهادة مشاركة
 

المية/جامعة بغداد مشاركة :كلية العلوم االس ؤيدت  

  مغري جبل جدعان شاكر

املوسومةالدورة التدريبية  يف  

 ) GLP(املمارسات املختربية للمخترب اجليد  

شعبة ضمان اجلودة واالداء اجلامعيالتي اقامتها   

٢٥/٥/٢٠٢٢بتاريخ   
 االستاذ الدكتور

 نعمة دھش فرحان
 عمید كلیة العلوم االسالمیة / جامعة  بغداد



 شهادة مشاركة
 

المية/جامعة بغداد مشاركة :كلية العلوم االس ؤيدت  

 اخلطيب الوهاب عبد كامل عمار.د.أ

املوسومةالدورة التدريبية  يف  

 ) GLP(املمارسات املختربية للمخترب اجليد  

شعبة ضمان اجلودة واالداء اجلامعيالتي اقامتها   

٢٥/٥/٢٠٢٢بتاريخ   
 االستاذ الدكتور

 نعمة دھش فرحان
 عمید كلیة العلوم االسالمیة / جامعة  بغداد



 شهادة مشاركة
 

المية/جامعة بغداد مشاركة :كلية العلوم االس ؤيدت  

  امحد علي حسن رغد

املوسومةالدورة التدريبية  يف  

 ) GLP(املمارسات املختربية للمخترب اجليد  

شعبة ضمان اجلودة واالداء اجلامعيالتي اقامتها   

٢٥/٥/٢٠٢٢بتاريخ   
 االستاذ الدكتور

 نعمة دھش فرحان
 عمید كلیة العلوم االسالمیة / جامعة  بغداد



 شهادة مشاركة
 

المية/جامعة بغداد مشاركة :كلية العلوم االس ؤيدت  

 حسن سلوم الرزاق عبد الدين عماد

املوسومةالدورة التدريبية  يف  

 ) GLP(املمارسات املختربية للمخترب اجليد  

شعبة ضمان اجلودة واالداء اجلامعيالتي اقامتها   

٢٥/٥/٢٠٢٢بتاريخ   
 االستاذ الدكتور

 نعمة دھش فرحان
 عمید كلیة العلوم االسالمیة / جامعة  بغداد



 شهادة مشاركة
 

المية/جامعة بغداد مشاركة :كلية العلوم االس ؤيدت  

  سالمة ابراهيم حممود هناء

املوسومةالدورة التدريبية  يف  

 ) GLP(املمارسات املختربية للمخترب اجليد  

شعبة ضمان اجلودة واالداء اجلامعيالتي اقامتها   

٢٥/٥/٢٠٢٢بتاريخ   
 االستاذ الدكتور

 نعمة دھش فرحان
 عمید كلیة العلوم االسالمیة / جامعة  بغداد



 شهادة مشاركة
 

المية/جامعة بغداد مشاركة :كلية العلوم االس ؤيدت  

  البحراني عبد الصاحب عبد طائف

املوسومةالدورة التدريبية  يف  

 ) GLP(املمارسات املختربية للمخترب اجليد  

شعبة ضمان اجلودة واالداء اجلامعيالتي اقامتها   

٢٥/٥/٢٠٢٢بتاريخ   
 االستاذ الدكتور

 نعمة دھش فرحان
 عمید كلیة العلوم االسالمیة / جامعة  بغداد



 شهادة مشاركة
 

المية/جامعة بغداد مشاركة :كلية العلوم االس ؤيدت  

 الفتاح عبد حييى قتيبة انسام. م.م

املوسومةالدورة التدريبية  يف  

 ) GLP(املمارسات املختربية للمخترب اجليد  

شعبة ضمان اجلودة واالداء اجلامعيالتي اقامتها   

٢٥/٥/٢٠٢٢بتاريخ   
 االستاذ الدكتور

 نعمة دھش فرحان
 عمید كلیة العلوم االسالمیة / جامعة  بغداد



 شهادة مشاركة
 

المية/جامعة بغداد مشاركة :كلية العلوم االس ؤيدت  

 علي املنعم عبد حممد الدين حسام

املوسومةالدورة التدريبية  يف  

 ) GLP(املمارسات املختربية للمخترب اجليد  

شعبة ضمان اجلودة واالداء اجلامعيالتي اقامتها   

٢٥/٥/٢٠٢٢بتاريخ   
 االستاذ الدكتور

 نعمة دھش فرحان
 عمید كلیة العلوم االسالمیة / جامعة  بغداد



 شهادة مشاركة
 

المية/جامعة بغداد مشاركة :كلية العلوم االس ؤيدت  

 حسني مسلم الصادق جعفر البنني أم

املوسومةالدورة التدريبية  يف  

 ) GLP(املمارسات املختربية للمخترب اجليد  

شعبة ضمان اجلودة واالداء اجلامعيالتي اقامتها   

٢٥/٥/٢٠٢٢بتاريخ   
 االستاذ الدكتور

 نعمة دھش فرحان
 عمید كلیة العلوم االسالمیة / جامعة  بغداد



 شهادة مشاركة
 

المية/جامعة بغداد مشاركة :كلية العلوم االس ؤيدت  

 حسن سعيد ابراهيم خليل

املوسومةالدورة التدريبية  يف  

 ) GLP(املمارسات املختربية للمخترب اجليد  

شعبة ضمان اجلودة واالداء اجلامعيالتي اقامتها   

٢٥/٥/٢٠٢٢بتاريخ   
 االستاذ الدكتور

 نعمة دھش فرحان
 عمید كلیة العلوم االسالمیة / جامعة  بغداد



 شهادة مشاركة
 

المية/جامعة بغداد مشاركة :كلية العلوم االس ؤيدت  

  مربت سلوم احسان عالء

املوسومةالدورة التدريبية  يف  

 ) GLP(املمارسات املختربية للمخترب اجليد  

شعبة ضمان اجلودة واالداء اجلامعيالتي اقامتها   

٢٥/٥/٢٠٢٢بتاريخ   
 االستاذ الدكتور

 نعمة دھش فرحان
 عمید كلیة العلوم االسالمیة / جامعة  بغداد



 شهادة مشاركة
 

المية/جامعة بغداد مشاركة :كلية العلوم االس ؤيدت  

  حسني حممد جاسم مهند

املوسومةالدورة التدريبية  يف  

 ) GLP(املمارسات املختربية للمخترب اجليد  

شعبة ضمان اجلودة واالداء اجلامعيالتي اقامتها   

٢٥/٥/٢٠٢٢بتاريخ   
 االستاذ الدكتور

 نعمة دھش فرحان
 عمید كلیة العلوم االسالمیة / جامعة  بغداد



 شهادة مشاركة
 

المية/جامعة بغداد مشاركة :كلية العلوم االس ؤيدت  

 الواحد عبد صاحل وليد خالد

املوسومةالدورة التدريبية  يف  

 ) GLP(املمارسات املختربية للمخترب اجليد  

شعبة ضمان اجلودة واالداء اجلامعيالتي اقامتها   

٢٥/٥/٢٠٢٢بتاريخ   
 االستاذ الدكتور

 نعمة دھش فرحان
 عمید كلیة العلوم االسالمیة / جامعة  بغداد



 شهادة مشاركة
 

المية/جامعة بغداد مشاركة :كلية العلوم االس ؤيدت  

 منصور رزاق غفران

املوسومةالدورة التدريبية  يف  

 ) GLP(املمارسات املختربية للمخترب اجليد  

شعبة ضمان اجلودة واالداء اجلامعيالتي اقامتها   

٢٥/٥/٢٠٢٢بتاريخ   
 االستاذ الدكتور

 نعمة دھش فرحان
 عمید كلیة العلوم االسالمیة / جامعة  بغداد



 شهادة مشاركة
 

المية/جامعة بغداد مشاركة :كلية العلوم االس ؤيدت  

 صادق جعفر رسل

املوسومةالدورة التدريبية  يف  

 ) GLP(املمارسات املختربية للمخترب اجليد  

شعبة ضمان اجلودة واالداء اجلامعيالتي اقامتها   

٢٥/٥/٢٠٢٢بتاريخ   
 االستاذ الدكتور

 نعمة دھش فرحان
 عمید كلیة العلوم االسالمیة / جامعة  بغداد



 شهادة مشاركة
 

المية/جامعة بغداد مشاركة :كلية العلوم االس ؤيدت  

 موسى كاظم منتهى

املوسومةالدورة التدريبية  يف  

 ) GLP(املمارسات املختربية للمخترب اجليد  

شعبة ضمان اجلودة واالداء اجلامعيالتي اقامتها   

٢٥/٥/٢٠٢٢بتاريخ   
 االستاذ الدكتور

 نعمة دھش فرحان
 عمید كلیة العلوم االسالمیة / جامعة  بغداد



 شهادة مشاركة
 

المية/جامعة بغداد مشاركة :كلية العلوم االس ؤيدت  

 عبد ثامر عمر

املوسومةالدورة التدريبية  يف  

 ) GLP(املمارسات املختربية للمخترب اجليد  

شعبة ضمان اجلودة واالداء اجلامعيالتي اقامتها   

٢٥/٥/٢٠٢٢بتاريخ   
 االستاذ الدكتور

 نعمة دھش فرحان
 عمید كلیة العلوم االسالمیة / جامعة  بغداد



 شهادة مشاركة
 

المية/جامعة بغداد مشاركة :كلية العلوم االس ؤيدت  

 جسام رجب رجاء

املوسومةالدورة التدريبية  يف  

 ) GLP(املمارسات املختربية للمخترب اجليد  

شعبة ضمان اجلودة واالداء اجلامعيالتي اقامتها   

٢٥/٥/٢٠٢٢بتاريخ   
 االستاذ الدكتور

 نعمة دھش فرحان
 عمید كلیة العلوم االسالمیة / جامعة  بغداد



 شهادة مشاركة
 

المية/جامعة بغداد مشاركة :كلية العلوم االس ؤيدت  

 كريم دعري شروق

املوسومةالدورة التدريبية  يف  

 ) GLP(املمارسات املختربية للمخترب اجليد  

شعبة ضمان اجلودة واالداء اجلامعيالتي اقامتها   

٢٥/٥/٢٠٢٢بتاريخ   
 االستاذ الدكتور

 نعمة دھش فرحان
 عمید كلیة العلوم االسالمیة / جامعة  بغداد



 شهادة مشاركة
 

المية/جامعة بغداد مشاركة :كلية العلوم االس ؤيدت  

 جسام رجب امحد

املوسومةالدورة التدريبية  يف  

 ) GLP(املمارسات املختربية للمخترب اجليد  

شعبة ضمان اجلودة واالداء اجلامعيالتي اقامتها   

٢٥/٥/٢٠٢٢بتاريخ   
 االستاذ الدكتور

 نعمة دھش فرحان
 عمید كلیة العلوم االسالمیة / جامعة  بغداد



 شهادة مشاركة
 

المية/جامعة بغداد مشاركة :كلية العلوم االس ؤيدت  

  امحد حسني حممد هناء

املوسومةالدورة التدريبية  يف  

 ) GLP(املمارسات املختربية للمخترب اجليد  

شعبة ضمان اجلودة واالداء اجلامعيالتي اقامتها   

٢٥/٥/٢٠٢٢بتاريخ   
 االستاذ الدكتور

 نعمة دھش فرحان
 عمید كلیة العلوم االسالمیة / جامعة  بغداد



 شهادة مشاركة
 

المية/جامعة بغداد مشاركة :كلية العلوم االس ؤيدت  

 

املوسومةالدورة التدريبية  يف  

 ) GLP(املمارسات املختربية للمخترب اجليد  

شعبة ضمان اجلودة واالداء اجلامعيالتي اقامتها   

٢٥/٥/٢٠٢٢بتاريخ   االستاذ الدكتور 
 نعمة دھش فرحان

 عمید كلیة العلوم االسالمیة / جامعة  بغداد



 شهادة مشاركة
 

المية/جامعة بغداد مشاركة :كلية العلوم االس ؤيدت  

املوسومةالدورة التدريبية  يف  

 ) GLP(املمارسات املختربية للمخترب اجليد  

شعبة ضمان اجلودة واالداء اجلامعيالتي اقامتها   

٢٥/٥/٢٠٢٢بتاريخ   

 االستاذ الدكتور مع متنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز
 نعمة دھش فرحان

 عمید كلیة العلوم االسالمیة / جامعة  بغداد
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