
 

 شهادة مشاركة
 

تشكرها وتقدٌرها اليٍح/خايعح تغدادكهٍح انعهىو االس تتقدو  

 و.د. يها طانة عثد هللا

ورشح انعًم انًىسىيحإانقاء فً   

(واثرها فً انعاقثح يثدأ انًٍكافٍهٍح فً انًُاذج انقرآٍَح)   

قسى انسضارج واالثار االساليٍحانتً اقايتها وزدج انتعهٍى انًستًر تانتعاوٌ يع   

2022-7-1تتارٌخ   

 يع تًٍُاتُا نكى تانُداذ خديح نعراقُا انعسٌس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

يشاركح اليٍح/خايعح تغدادكهٍح انعهىو االس ؤٌدت  

 أ.د. َعًح دهش فرزاٌ

ورشح انعًم انًىسىيحفً   

(واثرها فً انعاقثح يثدأ انًٍكافٍهٍح فً انًُاذج انقرآٍَح)   

قسى انسضارج واالثار االساليٍحانتً اقايتها وزدج انتعهٍى انًستًر تانتعاوٌ يع   

2022-7-1تتارٌخ   

 يع تًٍُاتُا نكى تانُداذ خديح نعراقُا انعسٌس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

يشاركح اليٍح/خايعح تغدادكهٍح انعهىو االس ؤٌدت  

 أ.و.د. اركاٌ رزٍى خثر

ورشح انعًم انًىسىيحفً   

(واثرها فً انعاقثح يثدأ انًٍكافٍهٍح فً انًُاذج انقرآٍَح)   

قسى انسضارج واالثار االساليٍحانتً اقايتها وزدج انتعهٍى انًستًر تانتعاوٌ يع   

2022-7-1تتارٌخ   

 يع تًٍُاتُا نكى تانُداذ خديح نعراقُا انعسٌس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

يشاركح اليٍح/خايعح تغدادكهٍح انعهىو االس ؤٌدت  

 سانً دمحم عثد

ورشح انعًم انًىسىيحفً   

(واثرها فً انعاقثح يثدأ انًٍكافٍهٍح فً انًُاذج انقرآٍَح)   

قسى انسضارج واالثار االساليٍحانتً اقايتها وزدج انتعهٍى انًستًر تانتعاوٌ يع   

2022-7-1تتارٌخ   

 يع تًٍُاتُا نكى تانُداذ خديح نعراقُا انعسٌس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

يشاركح اليٍح/خايعح تغدادكهٍح انعهىو االس ؤٌدت  

 و.د رشا عٍسى فارش

ورشح انعًم انًىسىيحفً   

(واثرها فً انعاقثح يثدأ انًٍكافٍهٍح فً انًُاذج انقرآٍَح)   

قسى انسضارج واالثار االساليٍحانتً اقايتها وزدج انتعهٍى انًستًر تانتعاوٌ يع   

2022-7-1تتارٌخ   

 يع تًٍُاتُا نكى تانُداذ خديح نعراقُا انعسٌس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

يشاركح اليٍح/خايعح تغدادكهٍح انعهىو االس ؤٌدت  

 أ.و.د. زًدٌح يىزاٌ زًىد

ورشح انعًم انًىسىيحفً   

(واثرها فً انعاقثح يثدأ انًٍكافٍهٍح فً انًُاذج انقرآٍَح)   

قسى انسضارج واالثار االساليٍحانتً اقايتها وزدج انتعهٍى انًستًر تانتعاوٌ يع   

2022-7-1تتارٌخ   

 يع تًٍُاتُا نكى تانُداذ خديح نعراقُا انعسٌس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

يشاركح اليٍح/خايعح تغدادكهٍح انعهىو االس ؤٌدت  

 د. تٍداء فرزاٌ زًد

ورشح انعًم انًىسىيحفً   

(واثرها فً انعاقثح يثدأ انًٍكافٍهٍح فً انًُاذج انقرآٍَح)   

قسى انسضارج واالثار االساليٍحانتً اقايتها وزدج انتعهٍى انًستًر تانتعاوٌ يع   

2022-7-1تتارٌخ   

 يع تًٍُاتُا نكى تانُداذ خديح نعراقُا انعسٌس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

يشاركح اليٍح/خايعح تغدادكهٍح انعهىو االس ؤٌدت  

 و.و َغى ٌسٍى َاخً

ورشح انعًم انًىسىيحفً   

(واثرها فً انعاقثح يثدأ انًٍكافٍهٍح فً انًُاذج انقرآٍَح)   

قسى انسضارج واالثار االساليٍحانتً اقايتها وزدج انتعهٍى انًستًر تانتعاوٌ يع   

2022-7-1تتارٌخ   

 يع تًٍُاتُا نكى تانُداذ خديح نعراقُا انعسٌس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

يشاركح اليٍح/خايعح تغدادكهٍح انعهىو االس ؤٌدت  

 د.زىراء إتراهٍى خاسى

ورشح انعًم انًىسىيحفً   

(واثرها فً انعاقثح يثدأ انًٍكافٍهٍح فً انًُاذج انقرآٍَح)   

قسى انسضارج واالثار االساليٍحانتً اقايتها وزدج انتعهٍى انًستًر تانتعاوٌ يع   

2022-7-1تتارٌخ   

 يع تًٍُاتُا نكى تانُداذ خديح نعراقُا انعسٌس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

يشاركح اليٍح/خايعح تغدادكهٍح انعهىو االس ؤٌدت  

 اد خهٍم زسٍ انسركاًَ

ورشح انعًم انًىسىيحفً   

(واثرها فً انعاقثح يثدأ انًٍكافٍهٍح فً انًُاذج انقرآٍَح)   

قسى انسضارج واالثار االساليٍحانتً اقايتها وزدج انتعهٍى انًستًر تانتعاوٌ يع   

2022-7-1تتارٌخ   

 يع تًٍُاتُا نكى تانُداذ خديح نعراقُا انعسٌس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

يشاركح اليٍح/خايعح تغدادكهٍح انعهىو االس ؤٌدت  

 و.د. َداج عهً دمحم

ورشح انعًم انًىسىيحفً   

(واثرها فً انعاقثح يثدأ انًٍكافٍهٍح فً انًُاذج انقرآٍَح)   

قسى انسضارج واالثار االساليٍحانتً اقايتها وزدج انتعهٍى انًستًر تانتعاوٌ يع   

2022-7-1تتارٌخ   

 يع تًٍُاتُا نكى تانُداذ خديح نعراقُا انعسٌس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

يشاركح اليٍح/خايعح تغدادكهٍح انعهىو االس ؤٌدت  

 زٌُة عثدهللا زثٍتر

ورشح انعًم انًىسىيحفً   

(واثرها فً انعاقثح يثدأ انًٍكافٍهٍح فً انًُاذج انقرآٍَح)   

قسى انسضارج واالثار االساليٍحانتً اقايتها وزدج انتعهٍى انًستًر تانتعاوٌ يع   

2022-7-1تتارٌخ   

 يع تًٍُاتُا نكى تانُداذ خديح نعراقُا انعسٌس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

يشاركح اليٍح/خايعح تغدادكهٍح انعهىو االس ؤٌدت  

 ا.و شاكر خدعاٌ خثم

ورشح انعًم انًىسىيحفً   

(واثرها فً انعاقثح يثدأ انًٍكافٍهٍح فً انًُاذج انقرآٍَح)   

قسى انسضارج واالثار االساليٍحانتً اقايتها وزدج انتعهٍى انًستًر تانتعاوٌ يع   

2022-7-1تتارٌخ   

 يع تًٍُاتُا نكى تانُداذ خديح نعراقُا انعسٌس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

يشاركح اليٍح/خايعح تغدادكهٍح انعهىو االس ؤٌدت  

اديزهراء صثاذ ه  

ورشح انعًم انًىسىيحفً   

(واثرها فً انعاقثح يثدأ انًٍكافٍهٍح فً انًُاذج انقرآٍَح)   

قسى انسضارج واالثار االساليٍحانتً اقايتها وزدج انتعهٍى انًستًر تانتعاوٌ يع   

2022-7-1تتارٌخ   

 يع تًٍُاتُا نكى تانُداذ خديح نعراقُا انعسٌس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

يشاركح اليٍح/خايعح تغدادكهٍح انعهىو االس ؤٌدت  

 انًدرش انًساعد نٍُا خاسى دمحم

ورشح انعًم انًىسىيحفً   

(واثرها فً انعاقثح يثدأ انًٍكافٍهٍح فً انًُاذج انقرآٍَح)   

قسى انسضارج واالثار االساليٍحانتً اقايتها وزدج انتعهٍى انًستًر تانتعاوٌ يع   

2022-7-1تتارٌخ   

 يع تًٍُاتُا نكى تانُداذ خديح نعراقُا انعسٌس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

يشاركح اليٍح/خايعح تغدادكهٍح انعهىو االس ؤٌدت  

 ا.و.د. دمحم سراج اندٌٍ قسطاٌ

ورشح انعًم انًىسىيحفً   

(واثرها فً انعاقثح يثدأ انًٍكافٍهٍح فً انًُاذج انقرآٍَح)   

قسى انسضارج واالثار االساليٍحانتً اقايتها وزدج انتعهٍى انًستًر تانتعاوٌ يع   

2022-7-1تتارٌخ   

 يع تًٍُاتُا نكى تانُداذ خديح نعراقُا انعسٌس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

يشاركح اليٍح/خايعح تغدادكهٍح انعهىو االس ؤٌدت  

َىال قاسى زًادي ٠د  

ورشح انعًم انًىسىيحفً   

(واثرها فً انعاقثح يثدأ انًٍكافٍهٍح فً انًُاذج انقرآٍَح)   

قسى انسضارج واالثار االساليٍحانتً اقايتها وزدج انتعهٍى انًستًر تانتعاوٌ يع   

2022-7-1تتارٌخ   

 يع تًٍُاتُا نكى تانُداذ خديح نعراقُا انعسٌس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

يشاركح اليٍح/خايعح تغدادكهٍح انعهىو االس ؤٌدت  

 أ.و.د.يروج غًُ خثار

ورشح انعًم انًىسىيحفً   

(واثرها فً انعاقثح يثدأ انًٍكافٍهٍح فً انًُاذج انقرآٍَح)   

قسى انسضارج واالثار االساليٍحانتً اقايتها وزدج انتعهٍى انًستًر تانتعاوٌ يع   

2022-7-1تتارٌخ   

 يع تًٍُاتُا نكى تانُداذ خديح نعراقُا انعسٌس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

يشاركح اليٍح/خايعح تغدادكهٍح انعهىو االس ؤٌدت  

 سارج كاظى عثد انرضا

ورشح انعًم انًىسىيحفً   

(واثرها فً انعاقثح يثدأ انًٍكافٍهٍح فً انًُاذج انقرآٍَح)   

قسى انسضارج واالثار االساليٍحانتً اقايتها وزدج انتعهٍى انًستًر تانتعاوٌ يع   

2022-7-1تتارٌخ   

 يع تًٍُاتُا نكى تانُداذ خديح نعراقُا انعسٌس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

يشاركح اليٍح/خايعح تغدادكهٍح انعهىو االس ؤٌدت  

 و.و سٍف سعد شهاب

ورشح انعًم انًىسىيحفً   

(واثرها فً انعاقثح يثدأ انًٍكافٍهٍح فً انًُاذج انقرآٍَح)   

قسى انسضارج واالثار االساليٍحانتً اقايتها وزدج انتعهٍى انًستًر تانتعاوٌ يع   

2022-7-1تتارٌخ   

 يع تًٍُاتُا نكى تانُداذ خديح نعراقُا انعسٌس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

يشاركح اليٍح/خايعح تغدادكهٍح انعهىو االس ؤٌدت  

 أ.و. د. ٌاسٍٍ خضٍر يدثم

ورشح انعًم انًىسىيحفً   

(واثرها فً انعاقثح يثدأ انًٍكافٍهٍح فً انًُاذج انقرآٍَح)   

قسى انسضارج واالثار االساليٍحانتً اقايتها وزدج انتعهٍى انًستًر تانتعاوٌ يع   

2022-7-1تتارٌخ   

 يع تًٍُاتُا نكى تانُداذ خديح نعراقُا انعسٌس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

يشاركح اليٍح/خايعح تغدادكهٍح انعهىو االس ؤٌدت  

 و.و عهٍاء ٌسٍى اورٌثح

ورشح انعًم انًىسىيحفً   

(واثرها فً انعاقثح يثدأ انًٍكافٍهٍح فً انًُاذج انقرآٍَح)   

قسى انسضارج واالثار االساليٍحانتً اقايتها وزدج انتعهٍى انًستًر تانتعاوٌ يع   

2022-7-1تتارٌخ   

 يع تًٍُاتُا نكى تانُداذ خديح نعراقُا انعسٌس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

يشاركح اليٍح/خايعح تغدادكهٍح انعهىو االس ؤٌدت  

 انًدرش زهراء زاتى عثد انكاظى

ورشح انعًم انًىسىيحفً   

(واثرها فً انعاقثح يثدأ انًٍكافٍهٍح فً انًُاذج انقرآٍَح)   

قسى انسضارج واالثار االساليٍحانتً اقايتها وزدج انتعهٍى انًستًر تانتعاوٌ يع   

2022-7-1تتارٌخ   

 يع تًٍُاتُا نكى تانُداذ خديح نعراقُا انعسٌس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

يشاركح اليٍح/خايعح تغدادكهٍح انعهىو االس ؤٌدت  

 ا.و.د.اًٌاٌ صانر يهدي

ورشح انعًم انًىسىيحفً   

(واثرها فً انعاقثح يثدأ انًٍكافٍهٍح فً انًُاذج انقرآٍَح)   

قسى انسضارج واالثار االساليٍحانتً اقايتها وزدج انتعهٍى انًستًر تانتعاوٌ يع   

2022-7-1تتارٌخ   

 يع تًٍُاتُا نكى تانُداذ خديح نعراقُا انعسٌس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

يشاركح اليٍح/خايعح تغدادكهٍح انعهىو االس ؤٌدت  

 و.د.إخالص أياَح ياهً عٍسى

ورشح انعًم انًىسىيحفً   

(واثرها فً انعاقثح يثدأ انًٍكافٍهٍح فً انًُاذج انقرآٍَح)   

قسى انسضارج واالثار االساليٍحانتً اقايتها وزدج انتعهٍى انًستًر تانتعاوٌ يع   

2022-7-1تتارٌخ   

 يع تًٍُاتُا نكى تانُداذ خديح نعراقُا انعسٌس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

يشاركح اليٍح/خايعح تغدادكهٍح انعهىو االس ؤٌدت  

د. أرٌح أزًد زسٍٍا. و.   

ورشح انعًم انًىسىيحفً   

(واثرها فً انعاقثح يثدأ انًٍكافٍهٍح فً انًُاذج انقرآٍَح)   

قسى انسضارج واالثار االساليٍحانتً اقايتها وزدج انتعهٍى انًستًر تانتعاوٌ يع   

2022-7-1تتارٌخ   

 يع تًٍُاتُا نكى تانُداذ خديح نعراقُا انعسٌس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

يشاركح اليٍح/خايعح تغدادكهٍح انعهىو االس ؤٌدت  

 و.و. سريد زًٍد اسًاعٍم

ورشح انعًم انًىسىيحفً   

(واثرها فً انعاقثح يثدأ انًٍكافٍهٍح فً انًُاذج انقرآٍَح)   

قسى انسضارج واالثار االساليٍحانتً اقايتها وزدج انتعهٍى انًستًر تانتعاوٌ يع   

2022-7-1تتارٌخ   

 يع تًٍُاتُا نكى تانُداذ خديح نعراقُا انعسٌس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

يشاركح اليٍح/خايعح تغدادكهٍح انعهىو االس ؤٌدت  

 و.و. َداج خٍرهللا كاظى

ورشح انعًم انًىسىيحفً   

(واثرها فً انعاقثح يثدأ انًٍكافٍهٍح فً انًُاذج انقرآٍَح)   

قسى انسضارج واالثار االساليٍحانتً اقايتها وزدج انتعهٍى انًستًر تانتعاوٌ يع   

2022-7-1تتارٌخ   

 يع تًٍُاتُا نكى تانُداذ خديح نعراقُا انعسٌس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 

 شهادة مشاركة
 

يشاركح اليٍح/خايعح تغدادكهٍح انعهىو االس ؤٌدت  

 أ.و.. د  َهاد َعًح يدٍد

ورشح انعًم انًىسىيحفً   

(واثرها فً انعاقثح يثدأ انًٍكافٍهٍح فً انًُاذج انقرآٍَح)   

قسى انسضارج واالثار االساليٍحانتً اقايتها وزدج انتعهٍى انًستًر تانتعاوٌ يع   

2022-7-1تتارٌخ   

 يع تًٍُاتُا نكى تانُداذ خديح نعراقُا انعسٌس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد


