
 

 
 
 
 

 

 الى شكرها وتقديرهابلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تقدمت

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلاالقائه  في 
 (( دراسة حضبرية ووثبئقيةزيبرة االربعين خالل مئة سنة ...))

ر الحضارة واالثاوبالتعاون مع قسم  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  12/9/1012بتاريخ  ميةاالسال

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الىشكرها وتقديرها بلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تقدمت

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االللدارته ا في 
 (( دراسة حضبرية ووثبئقيةزيبرة االربعين خالل مئة سنة ...))

الحضارة واالثار وبالتعاون مع قسم  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  12/9/1012بتاريخ  االسالمية

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( دراسة حضبرية ووثبئقيةزيبرة االربعين خالل مئة سنة ...))

الحضارة واالثار وبالتعاون مع قسم  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  12/9/1012بتاريخ  االسالمية

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى شكرها وتقديرهابلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تقدمت

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلاادارتها في 
 (( دراسة حضبرية ووثبئقيةزيبرة االربعين خالل مئة سنة ...))

الحضارة واالثار وبالتعاون مع قسم  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  12/9/1012بتاريخ  االسالمية

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى شكرها وتقديرهابلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تقدمت

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلاتنظيمه  على
 (( دراسة حضبرية ووثبئقيةزيبرة االربعين خالل مئة سنة ...))

الحضارة واالثار وبالتعاون مع قسم  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  12/9/1012بتاريخ  االسالمية

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( دراسة حضبرية ووثبئقيةزيبرة االربعين خالل مئة سنة ...))

الحضارة واالثار وبالتعاون مع قسم  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  12/9/1012بتاريخ  االسالمية

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( دراسة حضبرية ووثبئقيةزيبرة االربعين خالل مئة سنة ...))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  12/9/1012بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( دراسة حضبرية ووثبئقيةزيبرة االربعين خالل مئة سنة ...))

الحضارة واالثار وبالتعاون مع قسم  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  12/9/1012بتاريخ  االسالمية

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( دراسة حضبرية ووثبئقيةزيبرة االربعين خالل مئة سنة ...))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  12/9/1012بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( دراسة حضبرية ووثبئقيةزيبرة االربعين خالل مئة سنة ...))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  12/9/1012بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( دراسة حضبرية ووثبئقيةزيبرة االربعين خالل مئة سنة ...))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  12/9/1012بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( دراسة حضبرية ووثبئقيةزيبرة االربعين خالل مئة سنة ...))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  12/9/1012بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( دراسة حضبرية ووثبئقيةزيبرة االربعين خالل مئة سنة ...))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  12/9/1012بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( دراسة حضبرية ووثبئقيةزيبرة االربعين خالل مئة سنة ...))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  12/9/1012بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( دراسة حضبرية ووثبئقيةزيبرة االربعين خالل مئة سنة ...))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  12/9/1012بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( دراسة حضبرية ووثبئقيةزيبرة االربعين خالل مئة سنة ...))

الحضارة واالثار وبالتعاون مع قسم  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  12/9/1012بتاريخ  االسالمية

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( دراسة حضبرية ووثبئقيةزيبرة االربعين خالل مئة سنة ...))

الحضارة واالثار وبالتعاون مع قسم  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  12/9/1012بتاريخ  االسالمية

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( دراسة حضبرية ووثبئقيةزيبرة االربعين خالل مئة سنة ...))

الحضارة واالثار وبالتعاون مع قسم  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  12/9/1012بتاريخ  االسالمية

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( دراسة حضبرية ووثبئقيةزيبرة االربعين خالل مئة سنة ...))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  12/9/1012بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( دراسة حضبرية ووثبئقيةزيبرة االربعين خالل مئة سنة ...))

الحضارة واالثار وبالتعاون مع قسم  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  12/9/1012بتاريخ  االسالمية

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( دراسة حضبرية ووثبئقيةزيبرة االربعين خالل مئة سنة ...))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  12/9/1012بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( دراسة حضبرية ووثبئقيةزيبرة االربعين خالل مئة سنة ...))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  12/9/1012بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( دراسة حضبرية ووثبئقيةزيبرة االربعين خالل مئة سنة ...))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  12/9/1012بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( دراسة حضبرية ووثبئقيةزيبرة االربعين خالل مئة سنة ...))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  12/9/1012بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( دراسة حضبرية ووثبئقيةزيبرة االربعين خالل مئة سنة ...))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  12/9/1012بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( دراسة حضبرية ووثبئقيةزيبرة االربعين خالل مئة سنة ...))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  12/9/1012بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( دراسة حضبرية ووثبئقيةزيبرة االربعين خالل مئة سنة ...))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  12/9/1012بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( دراسة حضبرية ووثبئقيةزيبرة االربعين خالل مئة سنة ...))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  12/9/1012بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( دراسة حضبرية ووثبئقيةزيبرة االربعين خالل مئة سنة ...))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  12/9/1012بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تؤيد

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( دراسة حضبرية ووثبئقيةزيبرة االربعين خالل مئة سنة ...))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  12/9/1012بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة
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