
 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تشكرْا ٔتمذٚرْا :كهٛح انعهٕو االس تمذوت  

 د. سُاء عهٕٛ٘ عثذ انسادج

انًٕسٕيحإنماء ٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحانتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع  انتٙ الايتٓا ٔصذج  

2022-7-19تتارٚخ   

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

ا:اليٛح/رايعح تغذاد تشكرْا ٔتمذٚرْكهٛح انعهٕو االس تمذوت  

 د. اسًاء عثذ انزثار عٕدج

انًٕسٕيحإنماء ٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحانتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع   

2022-7-19تتارٚخ   

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد يشاركح :كهٛح انعهٕو االس تؤٚذ  

 د.َعًح دْش فرصاٌ

انًٕسٕيحٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحيع  انتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ  

2022-7-19تتارٚخ   

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

الستاذ الدكتورا  

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد يشاركح :كهٛح انعهٕو االس تؤٚذ  

 د. اركاٌ رصٛى رثر انعتاتٙ

انًٕسٕيحشح انعًم انتذرٚثٛح ٔر فٙ  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحانتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع   

2022-7-19تتارٚخ   

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد يشاركح :كهٛح انعهٕو االس ؤٚذت  

 غفراٌ رزاق يُصٕر

انًٕسٕيحٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحانتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع   

2022-7-19تتارٚخ   

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

العلوم االسالمية / جامعة  بغداد عميد كلية  



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :كهٛح انعهٕو االس تمذوت  

 سانٙ دمحم عثذ

انًٕسٕيحٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(تذلٛك انشرعٙ انذاخهٙانرلاتح انشرعٛح ٔان)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحانتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع   

2022-7-19تتارٚخ   

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :ٕو االسكهٛح انعه تمذوت  

 و.د رشا عٛسٗ فارش صًاد٘

انًٕسٕيحٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحانتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع   

2022-7-19تتارٚخ   

انعسٚس يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :كهٛح انعهٕو االس تمذوت  

 أ.و.د. صًذٚح يٕصاٌ صًٕد

انًٕسٕيحٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحيتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع انتٙ الا  

2022-7-19تتارٚخ   

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

كح :اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركهٛح انعهٕو االس تمذوت  

 د. تٛذاء فرصاٌ صًذ

انًٕسٕيحٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحانتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع   

2022-7-19تتارٚخ   

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :كهٛح انعهٕو االس تمذوت  

 و.و َغى ٚضٛٗ َارٙ

انًٕسٕيحٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

انًانٛح ٔانًصرفٛح لسىانتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع   

2022-7-19تتارٚخ   

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

كتوراالستاذ الد  

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :كهٛح انعهٕو االس تمذوت  

 د.صٕراء إتراْٛى راسى

انًٕسٕيحنتذرٚثٛح ٔرشح انعًم ا فٙ  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحانتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع   

2022-7-19تتارٚخ   

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :كهٛح انعهٕو االس تمذوت  

 ا.د خهٛم صسٍ انسركاَٙ

انًٕسٕيحٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحانتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع   

2022-7-19تتارٚخ   

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

سالمية / جامعة  بغدادعميد كلية العلوم اال  



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :كهٛح انعهٕو االس تمذوت  

 و.د. َزاج عهٙ دمحم

انًٕسٕيحٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(انتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙانرلاتح انشرعٛح ٔ)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحانتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع   

2022-7-19تتارٚخ   

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :عهٕو االسكهٛح ان تمذوت  

 زُٚة عثذهللا صثٛتر

انًٕسٕيحٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحانتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع   

2022-7-19تتارٚخ   

عسٚسيع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا ان  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :كهٛح انعهٕو االس تمذوت  

 ا.و شاكر رذعاٌ رثم

انًٕسٕيحٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع انتٙ الايتٓا ٔصذ  

2022-7-19تتارٚخ   

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :كهٛح انعهٕو االس تمذوت  

اء صثاس ْاد٘زْر  

انًٕسٕيحٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحانتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع   

2022-7-19تتارٚخ   

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :كهٛح انعهٕو االس تمذوت  

 انًذرش انًساعذ نُٛا راسى دمحم

انًٕسٕيحٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

ى انًانٛح ٔانًصرفٛحلسانتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع   

2022-7-19تتارٚخ   

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

 االستاذ الدكتور

هش فرحاننعمة د  

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :كهٛح انعهٕو االس تمذوت  

 ا.و.د.دمحم سراد انذٍٚ لضطاٌ

انًٕسٕيحانعًم انتذرٚثٛح  ٔرشح فٙ  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحانتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع   

2022-7-19تتارٚخ   

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :كهٛح انعهٕو االس تمذوت  

 د.َٕال لاسى صًاد٘

انًٕسٕيحٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحانتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع   

2022-7-19تتارٚخ   

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

لعلوم االسالمية / جامعة  بغدادعميد كلية ا  



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :كهٛح انعهٕو االس تمذوت  

 أ.و.د.يرٔد غُٙ رثار

انًٕسٕيحٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(عٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙانرلاتح انشر)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحانتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع   

2022-7-19تتارٚخ   

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :ٛح انعهٕو االسكه تمذوت  

 و.د سارج كاظى عثذ انرضا

انًٕسٕيحٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحانتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع   

2022-7-19تتارٚخ   

نعرالُا انعسٚسيع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح   

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :كهٛح انعهٕو االس تمذوت  

 و.و سٛف سعذ شٓاب

انًٕسٕيحٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحيتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع انتٙ الا  

2022-7-19تتارٚخ   

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

كح :اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركهٛح انعهٕو االس تمذوت  

 و.و عهٛاء ٚضٛٗ أرٚخح

انًٕسٕيحٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحانتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع   

2022-7-19تتارٚخ   

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :كهٛح انعهٕو االس تمذوت  

 انًذرش زْراء صاتى عثذ انكاظى

انًٕسٕيحٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحانتعأٌ يع انتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر ت  

2022-7-19تتارٚخ   

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

الدكتوراالستاذ   

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :كهٛح انعهٕو االس تمذوت  

 ا.و.د.اًٚاٌ صانش يٓذ٘

انًٕسٕيحٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحانتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع   

2022-7-19تتارٚخ   

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :كهٛح انعهٕو االس تمذوت  

 و.د.إخالص أياَح ياْٙ عٛسٗ

انًٕسٕيحٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

ٛحلسى انًانٛح ٔانًصرفانتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع   

2022-7-19تتارٚخ   

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد عميد  



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :كهٛح انعهٕو االس تمذوت  

 ا. و. د. أرٚذ أصًذ صسٍٛ

سٕيحانًٕٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحانتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع   

2022-7-19تتارٚخ   

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :كهٛح انعهٕو االس تمذوت  

 و.و. سريذ صًٛذ اسًاعٛم

انًٕسٕيحٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحانتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع   

2022-7-19تتارٚخ   

نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس يع تًُٛاتُا  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

عة  بغدادعميد كلية العلوم االسالمية / جام  



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :كهٛح انعهٕو االس تمذوت  

 و.و. َزاج خٛرهللا كاظى

انًٕسٕيحٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(انشرعٙ انذاخهٙانرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك )   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحانتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع   

2022-7-19تتارٚخ   

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :سكهٛح انعهٕو اال تمذوت  

 أ.و.د. َٓاد  َعًح يزٛذ

انًٕسٕيحٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحانتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع   

2022-7-19تتارٚخ   

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :كهٛح انعهٕو االس تمذوت  

 د.  َادٚح سعذٌٔ راسى انًٕسٕ٘

انًٕسٕيحٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع انتٙ الايت  

2022-7-19تتارٚخ   

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

: اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركحكهٛح انعهٕو االس تمذوت  

 و .و اسراء سعذ خانذ

انًٕسٕيحٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحانتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع   

2022-7-19تتارٚخ   

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :كهٛح انعهٕو االس تمذوت  

 ا.و.د.رغذ صسٍ عهٙ انسراد

انًٕسٕيحٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحيع انتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ   

2022-7-19تتارٚخ   

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

توراالستاذ الدك  

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :كهٛح انعهٕو االس تمذوت  

 ا.و.د.اصًذ ٔصٛذ ترد٘

انًٕسٕيحنعًم انتذرٚثٛح ٔرشح ا فٙ  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحانتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع   

2022-7-19تتارٚخ   

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :كهٛح انعهٕو االس تمذوت  

 أ. د. سهًاٌ عثاش عثذ

انًٕسٕيحٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحانتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع   

2022-7-19تتارٚخ   

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

لوم االسالمية / جامعة  بغدادعميد كلية الع  



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :كهٛح انعهٕو االس تمذوت  

 صٍُٛ صثٛة صادق

انًٕسٕيحٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙانرلاتح انشرعٛح )   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحانتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع   

2022-7-19تتارٚخ   

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :نعهٕو االسكهٛح ا تمذوت  

 و.و. ٔفاء صارث عثذانٓاد٘

انًٕسٕيحٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحانتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع   

2022-7-19تتارٚخ   

الُا انعسٚسيع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعر  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :كهٛح انعهٕو االس تمذوت  

 ا.و.د.نماء عثذ انضسٍٛ رستى

انًٕسٕيحٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحنتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع ا  

2022-7-19تتارٚخ   

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

د تًشاركح :اليٛح/رايعح تغذاكهٛح انعهٕو االس تمذوت  

 صفا عصاو رشذ٘ عاتذ

انًٕسٕيحٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحانتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع   

2022-7-19تتارٚخ   

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :كهٛح انعهٕو االس تمذوت  

 و. صُاٌ صسٍٛ َعًح

انًٕسٕيحٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحيع  انتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ  

2022-7-19تتارٚخ   

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

تاذ الدكتوراالس  

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :كهٛح انعهٕو االس تمذوت  

 ٔسٍ يُٓذ يضسٍ

انًٕسٕيحنتذرٚثٛح ٔرشح انعًم ا فٙ  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحانتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع   

2022-7-19تتارٚخ   

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :كهٛح انعهٕو االس تمذوت  

 و.و سارِ يٓذ٘ صانش

انًٕسٕيحٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحانتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع   

2022-7-19تتارٚخ   

تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس يع  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

سالمية / جامعة  بغدادعميد كلية العلوم اال  



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :كهٛح انعهٕو االس تمذوت  

 د. رؤٚا عثذ انضسٍٛ رستى

انًٕسٕيحٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ انرلاتح انشرعٛح)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحانتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع   

2022-7-19تتارٚخ   

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :انعهٕو االسكهٛح  تمذوت  

 د.ُْذ فاضم عثاش

انًٕسٕيحٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحانتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع   

2022-7-19تتارٚخ   

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :كهٛح انعهٕو االس تمذوت  

 اتراْٛى عثذهللا صثٛتر

انًٕسٕيحٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ انرلاتح انشرعٛح)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحانتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع   

2022-7-19تتارٚخ   

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :انعهٕو االسكهٛح  تمذوت  

 عًر حاير عثذ

انًٕسٕيحٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحانتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع   

2022-7-19تتارٚخ   

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :كهٛح انعهٕو االس تمذوت  

 أ.و.د. عاير ٚاسٍٛ عٛذاٌ

انًٕسٕيحٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع انتٙ الايتٓا ٔص  

2022-7-19تتارٚخ   

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :كهٛح انعهٕو االس تمذوت  

ٚى خضر اتراْٛى )يعأٌ تاصجير ) 

انًٕسٕيحٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحانتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع   

2022-7-19تتارٚخ   

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :كهٛح انعهٕو االس تمذوت  

 أ. و. د يشتاق خانذ رثار انكعثٙ

انًٕسٕيحٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحر تانتعأٌ يع انتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستً  

2022-7-19تتارٚخ   

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

الدكتور االستاذ  

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :كهٛح انعهٕو االس تمذوت  

ل عثذ انضاٚفأ د نطٛفح عثذ انرسٕ  

انًٕسٕيحٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحانتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع   

2022-7-19تتارٚخ   

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :كهٛح انعهٕو االس تمذوت  

 ا.د.اصًذ شاكر يضًٕد

انًٕسٕيحٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

ٔانًصرفٛحلسى انًانٛح انتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع   

2022-7-19تتارٚخ   

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

 االستاذ الدكتور

هش فرحاننعمة د  

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :كهٛح انعهٕو االس تمذوت  

 سًر ريٛض ٚاسٍٛ

يحانًٕسٕٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحانتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع   

2022-7-19تتارٚخ   

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :كهٛح انعهٕو االس تمذوت  

 و.و رَا راسى دمحم صًسج

انًٕسٕيحٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحانتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع   

2022-7-19تتارٚخ   

كى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚسيع تًُٛاتُا ن  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

بغداد  عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :كهٛح انعهٕو االس تمذوت  

 انثاصج رضٕاٌ شٛخٙ

انًٕسٕيحٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(انذاخهٙانرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ )   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحانتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع   

2022-7-19تتارٚخ   

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

مشاركةشهادة   
 

رايعح تغذاد تًشاركح :اليٛح/كهٛح انعهٕو االس تمذوت  

 و.و. اَساو لتٛثح ٚضٛٗ

انًٕسٕيحٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحانتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع   

2022-7-19تتارٚخ   

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :كهٛح انعهٕو االس تمذوت  

 أ.د. صٛسٔيّ شاكر رشٛذ

انًٕسٕيحٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحانًستًر تانتعأٌ يع  انتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى  

2022-7-19تتارٚخ   

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :كهٛح انعهٕو االس تمذوت  

تٛثح ٚضٛٗو.و. اَساو ل  

انًٕسٕيحٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحانتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع   

2022-7-19تتارٚخ   

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :كهٛح انعهٕو االس تمذوت  

 انذكتٕر رضٕاٌ شٛخٙ

انًٕسٕيحٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

صرفٛحلسى انًانٛح ٔانًانتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع   

2022-7-19تتارٚخ   

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

 االستاذ الدكتور

فرحاننعمة دهش   

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :كهٛح انعهٕو االس تمذوت  

 ا.و.د ٚاسٍٛ خضٛر يزثم

ٕسٕيحانًٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحانتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع   

2022-7-19تتارٚخ   

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :كهٛح انعهٕو االس تمذوت  

 آسٛا عثذ انسالو يزٛذ انطٛف

انًٕسٕيحٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحانتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع   

2022-7-19تتارٚخ   

ٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚسيع تًُ  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

معة  بغدادعميد كلية العلوم االسالمية / جا  



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :كهٛح انعهٕو االس تمذوت  

 و.و زُٚح فٛصم دمحم

انًٕسٕيحٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(انشرعٙ انذاخهٙ انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحانتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع   

2022-7-19تتارٚخ   

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :سكهٛح انعهٕو اال تمذوت  

 ا.و.د.أصًذ خانذ يضًٕد

انًٕسٕيحٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحانتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع   

2022-7-19تتارٚخ   

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :كهٛح انعهٕو االس تمذوت  

 أ.و.د.تشرٖ يضًٕد إتراْٛى

انًٕسٕيحٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع انتٙ الايتٓا ٔ  

2022-7-19تتارٚخ   

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :كهٛح انعهٕو االس تمذوت  

.و.د ْٛفاء دمحم عثذا  

انًٕسٕيحٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحانتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع   

2022-7-19تتارٚخ   

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :كهٛح انعهٕو االس تمذوت  

 أ. د. إٔٚب دمحم راسى تارالٌ

انًٕسٕيحٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحيع انتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ   

2022-7-19تتارٚخ   

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :كهٛح انعهٕو االس تمذوت  

 و. ْذٚم غانة عثاش

انًٕسٕيحم انتذرٚثٛح ٔرشح انعً فٙ  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحانتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع   

2022-7-19تتارٚخ   

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :كهٛح انعهٕو االس تمذوت  

 ا.د.َعًح دْش فرصاٌ

انًٕسٕيحٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحانتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع   

2022-7-19تتارٚخ   

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

االسالمية / جامعة  بغداد عميد كلية العلوم  



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :كهٛح انعهٕو االس تمذوت  

 ا.و.د.سُاء خذاكرو عسٚس

انًٕسٕيحٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(ٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙانرلاتح انشرع)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحانتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع   

2022-7-19تتارٚخ   

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :ح انعهٕو االسكهٛ تمذوت  

 أ.د.عهٙ صهٕ صٕاش

انًٕسٕيحٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحانتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع   

2022-7-19تتارٚخ   

انعسٚسيع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا   

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :كهٛح انعهٕو االس تمذوت  

 أ.د غاز٘ خانذ رصال

انًٕسٕيحٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع انتٙ الايتٓا ٔ  

2022-7-19تتارٚخ   

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :كهٛح انعهٕو االس تمذوت  

إلعاليٙ رائذ صادق انًٕسٕ٘ا  

انًٕسٕيحٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحانتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع   

2022-7-19تتارٚخ   

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :كهٛح انعهٕو االس تمذوت  

 انًذرش انًساعذ إسراء صًٛذ يزٛذ

انًٕسٕيحٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحتانتعأٌ يع انتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر   

2022-7-19تتارٚخ   

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

لدكتوراالستاذ ا  

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :كهٛح انعهٕو االس تمذوت  

 أ.و.د عهٙ َٓاد خهٛم

انًٕسٕيحٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  ٙف  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحانتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع   

2022-7-19تتارٚخ   

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :كهٛح انعهٕو االس تمذوت  

 فاطًّ صسٍٛ عثذ رشٛذ

انًٕسٕيحٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحانتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع   

2022-7-19ٚخ تتار  

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغدادعميد   



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :كهٛح انعهٕو االس تمذوت  

 ا.و.د.خهٛم اتراْٛى سعٛذ انعاَٙ

سٕيحانًٕٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحانتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع   

2022-7-19تتارٚخ   

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :كهٛح انعهٕو االس تمذوت  

 ا . و. د اَتصار فاضم يخٛف

انًٕسٕيحٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحانتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع   

2022-7-19تتارٚخ   

تُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚسيع تًُٛا  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

عة  بغدادعميد كلية العلوم االسالمية / جام  



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :كهٛح انعهٕو االس تمذوت  

 و.د. خًائم شاكر انزًانٙ

انًٕسٕيحٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(لٛك انشرعٙ انذاخهٙانرلاتح انشرعٛح ٔانتذ)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحانتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع   

2022-7-19تتارٚخ   

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :االس كهٛح انعهٕو تمذوت  

 اتتساو رسٕل صسٍٛ يذرش

انًٕسٕيحٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحانتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع   

2022-7-19تتارٚخ   

سٚسيع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انع  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :كهٛح انعهٕو االس تمذوت  

 استار يساعذ اًٚاٌ رثر رُاو

انًٕسٕيحٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع انتٙ الاي  

2022-7-19تتارٚخ   

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

ح :اليٛح/رايعح تغذاد تًشارككهٛح انعهٕو االس تمذوت  

 أ.و.د دَٛا عهٕاٌ تذر

انًٕسٕيحٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحانتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع   

2022-7-19تتارٚخ   

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :كهٛح انعهٕو االس تمذوت  

 عًار كايم عثذ انْٕاب انخطٛة

انًٕسٕيحٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحعأٌ يع انتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانت  

2022-7-19تتارٚخ   

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

دكتوراالستاذ ال  

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :كهٛح انعهٕو االس تمذوت  

 ا.د.َاز تذرخاٌ عثذهللا

انًٕسٕيحٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحانتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع   

2022-7-19تتارٚخ   

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :كهٛح انعهٕو االس تمذوت  

 األستار انذكتٕر يضسٍ لضطاٌ صًذاٌ

انًٕسٕيحٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

نًصرفٛحلسى انًانٛح ٔاانتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع   

2022-7-19تتارٚخ   

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

لية العلوم االسالمية / جامعة  بغدادعميد ك  



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :كهٛح انعهٕو االس تمذوت  

 أ.د يضًٕد تركٙ فارش

ٕسٕيحانًٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحانتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع   

2022-7-19تتارٚخ   

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :كهٛح انعهٕو االس تمذوت  

 و.و. زُٚة رٓاد عثذ انمادر

انًٕسٕيحٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحانتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع   

2022-7-19تتارٚخ   

اتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚسيع تًُٛ  

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

معة  بغدادعميد كلية العلوم االسالمية / جا  



 

 شهادة مشاركة
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :كهٛح انعهٕو االس تمذوت  

 أ.و.د. سعذ دمحم صسٍ

انًٕسٕيحٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(انشرعٙ انذاخهٙ انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحانتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع   

2022-7-19تتارٚخ   

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد



 

 

ادة مشاركةشه  
 

اليٛح/رايعح تغذاد تًشاركح :سكهٛح انعهٕو اال تمذوت  

 إ.دعادنح عهٙ َارٙ

انًٕسٕيحٔرشح انعًم انتذرٚثٛح  فٙ  

(انرلاتح انشرعٛح ٔانتذلٛك انشرعٙ انذاخهٙ)   

لسى انًانٛح ٔانًصرفٛحانتٙ الايتٓا ٔصذج انتعهٛى انًستًر تانتعأٌ يع   

2022-7-19تتارٚخ   

 يع تًُٛاتُا نكى تانُزاس خذيح نعرالُا انعسٚس

 االستاذ الدكتور

 نعمة دهش فرحان

 عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة  بغداد


