
 

 
 
 
 

 

 الى شكرها وتقديرهابلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تقدم عمادةت

 جاسم فياض ظاهر. د.م.أ

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلاالقائه  في 

العلوم االسالمية في االندلس واثرها على المجتمع ))

 (( االوربي

 ديان المقارنوبالتعاون مع قسم اال اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  41/7/2024بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتمع 

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الىشكرها وتقديرها بلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تتقدم عمادة

 الخلفات خالد. د.أ

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلاالقائه  في 

العلوم االسالمية في االندلس واثرها على المجتمع ))

 (( االوربي

 ديان المقارنوبالتعاون مع قسم اال اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  41/7/2024بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتمع 

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى شكرها وتقديرهابلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تقدم عمادةت

 خضير ابراهيم ثائر. د.أ

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلاادارته في 

العلوم االسالمية في االندلس واثرها على المجتمع ))

 (( االوربي

 ديان المقارنوبالتعاون مع قسم اال اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  41/7/2024بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتمع 

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى شكرها وتقديرهابلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تقدم عمادةت

 منصور رزاق غفران

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلا تنظيمها في

العلوم االسالمية في االندلس واثرها على المجتمع ))

 (( االوربي

 ديان المقارنوبالتعاون مع قسم اال اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  41/7/2024بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتمع 

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى شكرها وتقديرهابلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تقدم عمادةت

 مجيد جاسب علي

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلاتنظيم  في 

العلوم االسالمية في االندلس واثرها على المجتمع ))

 (( االوربي

 ديان المقارنوبالتعاون مع قسم اال اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  41/7/2024بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتمع 

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 فرحان دهش نعمة. د. أ

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 

العلوم االسالمية في االندلس واثرها على المجتمع ))

 (( االوربي

 ديان المقارنوبالتعاون مع قسم اال اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  41/7/2024بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتمع 

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 صالح عبدهللا حنين م.م

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 

العلوم االسالمية في االندلس واثرها على المجتمع ))

 (( االوربي

 ديان المقارنوبالتعاون مع قسم اال اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  41/7/2024بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتمع 

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 محمود كاظم مصطفى. د

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 

العلوم االسالمية في االندلس واثرها على المجتمع ))

 (( االوربي

 ديان المقارنوبالتعاون مع قسم اال اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  41/7/2024بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتمع 

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 جاسم إبراهيم حوراء.د

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 

العلوم االسالمية في االندلس واثرها على المجتمع ))

 (( االوربي

 ديان المقارنوبالتعاون مع قسم اال اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  41/7/2024بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتمع 

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 حمزة محمد جاسم رنا االستاذة

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 

العلوم االسالمية في االندلس واثرها على المجتمع ))

 (( االوربي

 ديان المقارنوبالتعاون مع قسم اال اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  41/7/2024بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتمع 

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 جبار ستار سارة

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 

العلوم االسالمية في االندلس واثرها على المجتمع ))

 (( االوربي

 ديان المقارنوبالتعاون مع قسم اال اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  41/7/2024بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتمع 

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 ابراهيم محمود بشرى. د م. ا

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 

العلوم االسالمية في االندلس واثرها على المجتمع ))

 (( االوربي

 ديان المقارنوبالتعاون مع قسم اال اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  41/7/2024بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتمع 

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 قاسم ديوان اسراء. د

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 

العلوم االسالمية في االندلس واثرها على المجتمع ))

 (( االوربي

 ديان المقارنوبالتعاون مع قسم اال اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  41/7/2024بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتمع 

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 الموسوي الصادق جعفر البنين أم م.م

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 

العلوم االسالمية في االندلس واثرها على المجتمع ))

 (( االوربي

 ديان المقارنوبالتعاون مع قسم اال اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  41/7/2024بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتمع 

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 ناهي رزاق هيفاء د م أ

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 

العلوم االسالمية في االندلس واثرها على المجتمع ))

 (( االوربي

 ديان المقارنوبالتعاون مع قسم اال اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  41/7/2024بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتمع 

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 جبل جدعان شاكر.م

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 

العلوم االسالمية في االندلس واثرها على المجتمع ))

 (( االوربي

 ديان المقارنوبالتعاون مع قسم اال اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  41/7/2024بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتمع 

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 حمد فرحان بيداء.د

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 

العلوم االسالمية في االندلس واثرها على المجتمع ))

 (( االوربي

 ديان المقارنوبالتعاون مع قسم اال اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  41/7/2024بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتمع 

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 عودة الجبار عبد اسماء م.د

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 

العلوم االسالمية في االندلس واثرها على المجتمع ))

 (( االوربي

 ديان المقارنوبالتعاون مع قسم اال اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  41/7/2024بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتمع 

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 مشكور صاحب لمياء. م.م

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 

العلوم االسالمية في االندلس واثرها على المجتمع ))

 (( االوربي

 ديان المقارنوبالتعاون مع قسم اال اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  41/7/2024بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتمع 

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 ( باحث معاون) إبراهيم خضر مريم

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 

العلوم االسالمية في االندلس واثرها على المجتمع ))

 (( االوربي

 ديان المقارنوبالتعاون مع قسم اال اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  41/7/2024بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتمع 

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 بردي وحيد احمد. د.م.أ

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 

العلوم االسالمية في االندلس واثرها على المجتمع ))

 (( االوربي

 ديان المقارنوبالتعاون مع قسم اال اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  41/7/2024بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتمع 

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 جواد سعيد انوار. د.ا

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 

العلوم االسالمية في االندلس واثرها على المجتمع ))

 (( االوربي

 ديان المقارنوبالتعاون مع قسم اال اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  41/7/2024بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتمع 

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 عباس فاضل هند.د

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 

العلوم االسالمية في االندلس واثرها على المجتمع ))

 (( االوربي

 ديان المقارنوبالتعاون مع قسم اال اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  41/7/2024بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتمع 

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 نامس سلمان محمد د.م

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 

العلوم االسالمية في االندلس واثرها على المجتمع ))

 (( االوربي

 ديان المقارنوبالتعاون مع قسم اال اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  41/7/2024بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتمع 

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 بخش صفر نوزاد. د

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 

العلوم االسالمية في االندلس واثرها على المجتمع ))

 (( االوربي

 ديان المقارنوبالتعاون مع قسم اال اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  41/7/2024بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتمع 

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 ابراهيم عبدالسالم شيماء

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 

العلوم االسالمية في االندلس واثرها على المجتمع ))

 (( االوربي

 ديان المقارنوبالتعاون مع قسم اال اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  41/7/2024بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتمع 

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 الواحد عبد صفاء نور م.م

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 

العلوم االسالمية في االندلس واثرها على المجتمع ))

 (( االوربي

 ديان المقارنوبالتعاون مع قسم اال اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  41/7/2024بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتمع 

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 حميد مؤيد مروه

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 

العلوم االسالمية في االندلس واثرها على المجتمع ))

 (( االوربي

 ديان المقارنوبالتعاون مع قسم اال اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  41/7/2024بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتمع 

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 كاظم فوزي صفاء

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 

العلوم االسالمية في االندلس واثرها على المجتمع ))

 (( االوربي

 ديان المقارنوبالتعاون مع قسم اال اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  41/7/2024بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتمع 

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 عبد عباس سلمان. د. أ

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 

العلوم االسالمية في االندلس واثرها على المجتمع ))

 (( االوربي

 ديان المقارنوبالتعاون مع قسم اال اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  41/7/2024بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتمع 

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 جاسم فياض ظاهر د.م.أ

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 

العلوم االسالمية في االندلس واثرها على المجتمع ))

 (( االوربي

 ديان المقارنوبالتعاون مع قسم اال اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  41/7/2024بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتمع 

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 ثويني جفات حميد

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 

العلوم االسالمية في االندلس واثرها على المجتمع ))

 (( االوربي

 ديان المقارنوبالتعاون مع قسم اال اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  41/7/2024بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتمع 

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 فاضل علي محمد جاسم ايمان.م.م

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 

العلوم االسالمية في االندلس واثرها على المجتمع ))

 (( االوربي

 ديان المقارنوبالتعاون مع قسم اال اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  41/7/2024بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتمع 

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 جاسم محمود مهدي

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 

العلوم االسالمية في االندلس واثرها على المجتمع ))

 (( االوربي

 ديان المقارنوبالتعاون مع قسم اال اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  41/7/2024بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتمع 

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 مصطفى فالح رشا.م

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 

العلوم االسالمية في االندلس واثرها على المجتمع ))

 (( االوربي

 ديان المقارنوبالتعاون مع قسم اال اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  41/7/2024بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتمع 

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 هادود علي نور م.م

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 

العلوم االسالمية في االندلس واثرها على المجتمع ))

 (( االوربي

 ديان المقارنوبالتعاون مع قسم اال اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  41/7/2024بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتمع 

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 حسن احمد هدى. د. م

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 

العلوم االسالمية في االندلس واثرها على المجتمع ))

 (( االوربي

 ديان المقارنوبالتعاون مع قسم اال اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  41/7/2024بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتمع 

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 عبدالرضا عبدالزهرة موفق. م

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 

العلوم االسالمية في االندلس واثرها على المجتمع ))

 (( االوربي

 ديان المقارنوبالتعاون مع قسم اال اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  41/7/2024بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتمع 

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 مطر سعد مروة م.م

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 

العلوم االسالمية في االندلس واثرها على المجتمع ))

 (( االوربي

 ديان المقارنوبالتعاون مع قسم اال اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  41/7/2024بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتمع 

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 خالد سعد اسراء م. م

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 

العلوم االسالمية في االندلس واثرها على المجتمع ))

 (( االوربي

 ديان المقارنوبالتعاون مع قسم اال اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  41/7/2024بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتمع 

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 السامرائي فاضل فاروق منال

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 

العلوم االسالمية في االندلس واثرها على المجتمع ))

 (( االوربي

 ديان المقارنوبالتعاون مع قسم اال اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  41/7/2024بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتمع 

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 الكرخي عبدالهادي علي.د.م.ا

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 

العلوم االسالمية في االندلس واثرها على المجتمع ))

 (( االوربي

 ديان المقارنوبالتعاون مع قسم اال اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  41/7/2024بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتمع 

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 صادق عدنان حيدر. م.م

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 

العلوم االسالمية في االندلس واثرها على المجتمع ))

 (( االوربي

 ديان المقارنوبالتعاون مع قسم اال اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  41/7/2024بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتمع 

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 عبيد محمد رقية م.م

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 

العلوم االسالمية في االندلس واثرها على المجتمع ))

 (( االوربي

 ديان المقارنوبالتعاون مع قسم اال اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  41/7/2024بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتمع 

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 الكاظم عبد حاتم زهراء المدرس

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 

العلوم االسالمية في االندلس واثرها على المجتمع ))

 (( االوربي

 ديان المقارنوبالتعاون مع قسم اال اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  41/7/2024بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتمع 

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 حسين محمد باسم. د.م.  أ

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 

العلوم االسالمية في االندلس واثرها على المجتمع ))

 (( االوربي

 ديان المقارنوبالتعاون مع قسم اال اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  41/7/2024بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتمع 

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 صالح باسم عمار. د.م.أ

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 

العلوم االسالمية في االندلس واثرها على المجتمع ))

 (( االوربي

 ديان المقارنوبالتعاون مع قسم اال اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  41/7/2024بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتمع 

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 السالم عبد رغد

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 

العلوم االسالمية في االندلس واثرها على المجتمع ))

 (( االوربي

 ديان المقارنوبالتعاون مع قسم اال اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  41/7/2024بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتمع 

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 جبر رحيم اركان. د.م.أ

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 

العلوم االسالمية في االندلس واثرها على المجتمع ))

 (( االوربي

 ديان المقارنوبالتعاون مع قسم اال اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  41/7/2024بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتمع 

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 

العلوم االسالمية في االندلس واثرها على المجتمع ))

 (( االوربي

 ديان المقارنوبالتعاون مع قسم اال اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  41/7/2024بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتمع 

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 

العلوم االسالمية في االندلس واثرها على المجتمع ))

 (( االوربي

 ديان المقارنوبالتعاون مع قسم اال اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  41/7/2024بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتمع 

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 

العلوم االسالمية في االندلس واثرها على المجتمع ))

 (( االوربي

 ديان المقارنوبالتعاون مع قسم اال اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  41/7/2024بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتمع 

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 

العلوم االسالمية في االندلس واثرها على المجتمع ))

 (( االوربي

 ديان المقارنوبالتعاون مع قسم اال اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  41/7/2024بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتمع 

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 

العلوم االسالمية في االندلس واثرها على المجتمع ))

 (( االوربي

 ديان المقارنوبالتعاون مع قسم اال اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  41/7/2024بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتمع 

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 

العلوم االسالمية في االندلس واثرها على المجتمع ))

 (( االوربي

 ديان المقارنوبالتعاون مع قسم اال اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  41/7/2024بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتمع 

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 

العلوم االسالمية في االندلس واثرها على المجتمع ))

 (( االوربي

 ديان المقارنوبالتعاون مع قسم اال اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  41/7/2024بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتمع 

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 

العلوم االسالمية في االندلس واثرها على المجتمع ))

 (( االوربي

 ديان المقارنوبالتعاون مع قسم اال اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  41/7/2024بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةتمنياتنا لكم بالنجاح خدمتمع 

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
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