
 

 شهادة مشاركة
 

:بشكرها وتقديرها المية/جامعة بغدادكلية العلوم االس تقدمت  

 أ.د. نعمة دهش فرحان

الموسومةورشة العمل التدريبية إلقاء في   

(االتصال والتواصل التعليمي)   

اللغة العربيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

17/6/2022 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 ؤيدت  

 أ.م.د.اركان رحيم جبر

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(االتصال والتواصل التعليمي)   

اللغة العربيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

17/6/2022 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 ؤيدت  

 أ.د.عبد هادي فريح خليفة

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(االتصال والتواصل التعليمي)   

اللغة العربيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

17/6/2022 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 ؤيدت  

 االستاذة رنا جاسم دمحم حمزة

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(االتصال والتواصل التعليمي)   

اللغة العربيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

17/6/2022 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 ؤيدت  

 سالي دمحم عبد

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(االتصال والتواصل التعليمي)   

اللغة العربيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

17/6/2022 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 ؤيدت  

 م .م اسراء سعد خالد

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(االتصال والتواصل التعليمي)   

اللغة العربيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

17/6/2022 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 ؤيدت  

 م. م. رنا خزعل ناجي

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(االتصال والتواصل التعليمي)   

اللغة العربيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

17/6/2022 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 ؤيدت  

 م.م نغم يحيى ناجي

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(االتصال والتواصل التعليمي)   

اللغة العربيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

17/6/2022 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 ؤيدت  

 م.د. مها طالب عبدهللا

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(االتصال والتواصل التعليمي)   

اللغة العربيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

17/6/2022 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 ؤيدت  

 الدكتورة شروق كامل اسماعيل

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(االتصال والتواصل التعليمي)   

اللغة العربيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

17/6/2022 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 ؤيدت  

 دكتورة نادية سعدون جاسم

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(االتصال والتواصل التعليمي)   

اللغة العربيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

17/6/2022 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 ؤيدت  

 د.ميادة فاضل أحمد

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(االتصال والتواصل التعليمي)   

اللغة العربيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

17/6/2022 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 ؤيدت  

سازهار طه عبا  

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(االتصال والتواصل التعليمي)   

اللغة العربيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

17/6/2022 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 ؤيدت  

 احمد دحام احمد

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(االتصال والتواصل التعليمي)   

اللغة العربيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

17/6/2022 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 ؤيدت  

 مريم خضر ابراهيم

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(االتصال والتواصل التعليمي)   

اللغة العربيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

17/6/2022 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 ؤيدت  

 ا.م.د.قصي سعيد احمد الجبوري

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(االتصال والتواصل التعليمي)   

اللغة العربيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

17/6/2022 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 ؤيدت  

 م.د دمحم خالد طه الحياني

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(االتصال والتواصل التعليمي)   

اللغة العربيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

17/6/2022 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 ؤيدت  

 حيدر حاتم حسن

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(االتصال والتواصل التعليمي)   

اللغة العربيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

17/6/2022 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 ؤيدت  

 أ.م.د. ظاهر فياض جاسم

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(االتصال والتواصل التعليمي)   

اللغة العربيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

17/6/2022 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 ؤيدت  

 د. منال فاروق فاضل

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(االتصال والتواصل التعليمي)   

اللغة العربيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

17/6/2022 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 ؤيدت  

 د.بيداء فرحان حمد

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(االتصال والتواصل التعليمي)   

اللغة العربيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

17/6/2022 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 ؤيدت  

 م م حسين جعيز منخي

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(االتصال والتواصل التعليمي)   

اللغة العربيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

17/6/2022 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 ؤيدت  

 م. م عباس دمحم جاسم

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(االتصال والتواصل التعليمي)   

اللغة العربيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

17/6/2022 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 ؤيدت  

 مهند جاسم دمحم حسين

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(االتصال والتواصل التعليمي)   

اللغة العربيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

17/6/2022 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 ؤيدت  

 م.د.ايمان جاسم دمحم علي

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(االتصال والتواصل التعليمي)   

اللغة العربيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

17/6/2022 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 ؤيدت  

 د. رؤيا عبد الحسين رستم

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(االتصال والتواصل التعليمي)   

اللغة العربيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

17/6/2022 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 ؤيدت  

.د..مروج غني جبارأ.م  

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(االتصال والتواصل التعليمي)   

اللغة العربيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

17/6/2022 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 ؤيدت  

 نعيم ضميد عليوي

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(االتصال والتواصل التعليمي)   

اللغة العربيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

17/6/2022 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 ؤيدت  

 م.م رؤى نضال عمر

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(االتصال والتواصل التعليمي)   

اللغة العربيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

17/6/2022 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 ؤيدت  

 وسن مهند محسن

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(االتصال والتواصل التعليمي)   

اللغة العربيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

17/6/2022 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 ؤيدت  

 د.هند فاضل عباس

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(االتصال والتواصل التعليمي)   

اللغة العربيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

17/6/2022 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 ؤيدت  

 م.م وقار عبد الوهاب طه

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(االتصال والتواصل التعليمي)   

اللغة العربيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

17/6/2022 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 ؤيدت  

 أ. د. سلمان عباس عبد

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(االتصال والتواصل التعليمي)   

اللغة العربيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

17/6/2022 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 ؤيدت  

 م.م علياء يحيى اوريثة

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(االتصال والتواصل التعليمي)   

اللغة العربيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

17/6/2022 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 ؤيدت  

 اد خليل حسن رهك الزركاني

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(االتصال والتواصل التعليمي)   

اللغة العربيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

17/6/2022 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 ؤيدت  

 نبأ هيثم صالح حبيب

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(االتصال والتواصل التعليمي)   

اللغة العربيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

17/6/2022 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 ؤيدت  

 م د علي طالب محل

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(االتصال والتواصل التعليمي)   

اللغة العربيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

17/6/2022 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 ؤيدت  

 م م شيماء داود لطيف

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(االتصال والتواصل التعليمي)   

اللغة العربيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

17/6/2022 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 ؤيدت  

 علي قاسم رسن العقابي

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(االتصال والتواصل التعليمي)   

اللغة العربيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

17/6/2022 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 ؤيدت  

جويدم.م. نور الهدى كامل   

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(االتصال والتواصل التعليمي)   

اللغة العربيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

17/6/2022 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 ؤيدت  

 ا.م.د.خليل ابراهيم سعيد

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(االتصال والتواصل التعليمي)   

اللغة العربيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

17/6/2022 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 ؤيدت  

 أ.د.علي حلو حواس

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(االتصال والتواصل التعليمي)   

اللغة العربيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

17/6/2022 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 ؤيدت  

 ا.م.د.لقاء عبد الحسين رستم

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(االتصال والتواصل التعليمي)   

اللغة العربيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

17/6/2022 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 ؤيدت  

 د. م. نجاة علي دمحم

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(االتصال والتواصل التعليمي)   

اللغة العربيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

17/6/2022 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 ؤيدت  

 أ.م.د. حمدية موحان حمود

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(االتصال والتواصل التعليمي)   

اللغة العربيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

17/6/2022 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 ؤيدت  

 مسلم سالم جبير

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(االتصال والتواصل التعليمي)   

اللغة العربيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

17/6/2022 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 ؤيدت  

 هدى بدر جعفر

الموسومةورشة العمل التدريبية في   

(االتصال والتواصل التعليمي)   

اللغة العربيةقسم  التي اقامتها وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع  

17/6/2022 بتاريخ  

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمة لعراقنا العزيز

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد


