
 

 
 
 
 

 

 الى شكرها وتقديرهابلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد ك تتقدم

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلاالقائة في 
 (( مقاربةتنسيق الحقل الداللي في الفاظ زيارة االربعين))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  التعليم المستمراقامتها وحدة والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  91/8/2029بتاريخ 

 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 تتقدم

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلاالقائه  في 
 (( مقاربةتنسيق الحقل الداللي في الفاظ زيارة االربعين))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  التعليم المستمراقامتها وحدة والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  91/8/2029بتاريخ 

 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 االلل على ادارته
 (( مقاربةتنسيق الحقل الداللي في الفاظ زيارة االربعين))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  التعليم المستمراقامتها وحدة والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  91/8/2029بتاريخ 

 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 االلا على تنظيم
 (( مقاربةتنسيق الحقل الداللي في الفاظ زيارة االربعين))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  التعليم المستمراقامتها وحدة والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  91/8/2029بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة



 

 
 
 
 

 

 الى على شكرها وتقديرهالية العلوم االسالمية / جامعة بغداد كتقدم ت

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلا على تنظيمه
 (( مقاربةتنسيق الحقل الداللي في الفاظ زيارة االربعين))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  التعليم المستمراقامتها وحدة والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  91/8/2029بتاريخ 

 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

 فرحان دهش نعمة. د. أ

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( مقاربةتنسيق الحقل الداللي في الفاظ زيارة االربعين))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  التعليم المستمراقامتها وحدة والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  91/8/2029بتاريخ 

 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

 ابراهيم حميد نبراس. م

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( مقاربةتنسيق الحقل الداللي في الفاظ زيارة االربعين))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  التعليم المستمراقامتها وحدة والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  91/8/2029بتاريخ 

 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

 نعمة تركي فاطمة م. م

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( مقاربةتنسيق الحقل الداللي في الفاظ زيارة االربعين))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  التعليم المستمراقامتها وحدة والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  91/8/2029بتاريخ 

 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

 لطيف داود شيماء م م

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( مقاربةتنسيق الحقل الداللي في الفاظ زيارة االربعين))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  التعليم المستمراقامتها وحدة والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  91/8/2029بتاريخ 

 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

 الحميري يوسف سؤدد.د

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( مقاربةتنسيق الحقل الداللي في الفاظ زيارة االربعين))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  التعليم المستمراقامتها وحدة والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  91/8/2029بتاريخ 

 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

 مجيد يونس نضال

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( مقاربةتنسيق الحقل الداللي في الفاظ زيارة االربعين))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  التعليم المستمراقامتها وحدة والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  91/8/2029بتاريخ 

 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

 الشويلي لهمود كريم حيدر

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( مقاربةتنسيق الحقل الداللي في الفاظ زيارة االربعين))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  التعليم المستمراقامتها وحدة والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  91/8/2029بتاريخ 

 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

 منيثر محمد مروة

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( مقاربةتنسيق الحقل الداللي في الفاظ زيارة االربعين))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  التعليم المستمراقامتها وحدة والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  91/8/2029بتاريخ 

 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

 محسن مهند وسن

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( مقاربةتنسيق الحقل الداللي في الفاظ زيارة االربعين))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  التعليم المستمراقامتها وحدة والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  91/8/2029بتاريخ 

 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

 ياسين مجيد كريم د.م.ا

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( مقاربةتنسيق الحقل الداللي في الفاظ زيارة االربعين))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  التعليم المستمراقامتها وحدة والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  91/8/2029بتاريخ 

 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

 بدن محمد هاشم

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( مقاربةتنسيق الحقل الداللي في الفاظ زيارة االربعين))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  التعليم المستمراقامتها وحدة والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  91/8/2029بتاريخ 

 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

 نعمة تركي فاطمة م. م

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( مقاربةتنسيق الحقل الداللي في الفاظ زيارة االربعين))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  التعليم المستمراقامتها وحدة والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  91/8/2029بتاريخ 

 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

 حبيتر عبدهللا زينب. م.م

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( مقاربةتنسيق الحقل الداللي في الفاظ زيارة االربعين))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  التعليم المستمراقامتها وحدة والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  91/8/2029بتاريخ 

 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

 الواحد عبد صفاء نور م.م

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( مقاربةتنسيق الحقل الداللي في الفاظ زيارة االربعين))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  التعليم المستمراقامتها وحدة والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  91/8/2029بتاريخ 

 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

 نعمة حسين حنان. م

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( مقاربةتنسيق الحقل الداللي في الفاظ زيارة االربعين))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  التعليم المستمراقامتها وحدة والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  91/8/2029بتاريخ 

 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

 شوكت عبدالواحد ايمان. م.م

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( مقاربةتنسيق الحقل الداللي في الفاظ زيارة االربعين))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  التعليم المستمراقامتها وحدة والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  91/8/2029بتاريخ 

 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

 حسين رسول ابتسام

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( مقاربةتنسيق الحقل الداللي في الفاظ زيارة االربعين))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  التعليم المستمراقامتها وحدة والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  91/8/2029بتاريخ 

 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

 بخش صفر نوزاد. د

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( مقاربةتنسيق الحقل الداللي في الفاظ زيارة االربعين))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  التعليم المستمراقامتها وحدة والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  91/8/2029بتاريخ 

 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

 الكعبي مجيد كريم د.م.ا

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( مقاربةتنسيق الحقل الداللي في الفاظ زيارة االربعين))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  التعليم المستمراقامتها وحدة والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  91/8/2029بتاريخ 

 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

 موحان ال نايف محمد خمائل

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( مقاربةتنسيق الحقل الداللي في الفاظ زيارة االربعين))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  التعليم المستمراقامتها وحدة والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  91/8/2029بتاريخ 

 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

 الواحد عبد صفاء نور م.م

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( مقاربةتنسيق الحقل الداللي في الفاظ زيارة االربعين))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  التعليم المستمراقامتها وحدة والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  91/8/2029بتاريخ 

 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

 نعمة حسين حنان. م

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( مقاربةتنسيق الحقل الداللي في الفاظ زيارة االربعين))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  التعليم المستمراقامتها وحدة والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  91/8/2029بتاريخ 

 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

 حسن محمد سعد.د.م.أ

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( مقاربةتنسيق الحقل الداللي في الفاظ زيارة االربعين))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  التعليم المستمراقامتها وحدة والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  91/8/2029بتاريخ 

 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

 القيسي حاتم آبراهيم محمود بشرى. د.م.أ

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( مقاربةتنسيق الحقل الداللي في الفاظ زيارة االربعين))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  التعليم المستمراقامتها وحدة والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  91/8/2029بتاريخ 

 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

 الخزرجي جواد محمد سوزان

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( مقاربةتنسيق الحقل الداللي في الفاظ زيارة االربعين))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  التعليم المستمراقامتها وحدة والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  91/8/2029بتاريخ 

 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

 نعمة حسين حنان. م

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( مقاربةتنسيق الحقل الداللي في الفاظ زيارة االربعين))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  التعليم المستمراقامتها وحدة والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  91/8/2029بتاريخ 

 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

 مجيد يونس نضال

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( مقاربةتنسيق الحقل الداللي في الفاظ زيارة االربعين))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  التعليم المستمراقامتها وحدة والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  91/8/2029بتاريخ 

 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

 فرحان نعمة المثنى

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( مقاربةتنسيق الحقل الداللي في الفاظ زيارة االربعين))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  التعليم المستمراقامتها وحدة والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  91/8/2029بتاريخ 

 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

 جبار غني مروج.د.م

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( مقاربةتنسيق الحقل الداللي في الفاظ زيارة االربعين))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  التعليم المستمراقامتها وحدة والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  91/8/2029بتاريخ 

 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

 البهادلي محل طالب علي. د

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( مقاربةتنسيق الحقل الداللي في الفاظ زيارة االربعين))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  التعليم المستمراقامتها وحدة والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  91/8/2029بتاريخ 

 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

 قاسم ديوان اسراء. د

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( مقاربةتنسيق الحقل الداللي في الفاظ زيارة االربعين))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  التعليم المستمراقامتها وحدة والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  91/8/2029بتاريخ 

 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

 المخاضري عكش عزيز عمار

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( مقاربةتنسيق الحقل الداللي في الفاظ زيارة االربعين))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  التعليم المستمراقامتها وحدة والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  91/8/2029بتاريخ 

 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

 الحسيني حسوني انعام

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( مقاربةتنسيق الحقل الداللي في الفاظ زيارة االربعين))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  التعليم المستمراقامتها وحدة والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  91/8/2029بتاريخ 

 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

 سلطان جبير كاظم امجد

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( مقاربةتنسيق الحقل الداللي في الفاظ زيارة االربعين))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  التعليم المستمراقامتها وحدة والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  91/8/2029بتاريخ 

 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

 قاسم ديوان اسراء. د

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( مقاربةتنسيق الحقل الداللي في الفاظ زيارة االربعين))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  التعليم المستمراقامتها وحدة والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  91/8/2029بتاريخ 

 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

 مجيد يونس منال

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( مقاربةتنسيق الحقل الداللي في الفاظ زيارة االربعين))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  التعليم المستمراقامتها وحدة والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  91/8/2029بتاريخ 

 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

 مجيد حميد إسراء مساعد مدرس

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( مقاربةتنسيق الحقل الداللي في الفاظ زيارة االربعين))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  التعليم المستمراقامتها وحدة والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  91/8/2029بتاريخ 

 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 
 (( مقاربةتنسيق الحقل الداللي في الفاظ زيارة االربعين))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  التعليم المستمراقامتها وحدة والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  91/8/2029بتاريخ 

 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

 الكاظم عبد حاتم زهراء المدرس

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( مقاربةتنسيق الحقل الداللي في الفاظ زيارة االربعين))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  التعليم المستمراقامتها وحدة والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  91/8/2029بتاريخ 

 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

 ( باحث معاون) ابراهيم خضر مريم

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( مقاربةتنسيق الحقل الداللي في الفاظ زيارة االربعين))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  التعليم المستمراقامتها وحدة والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  91/8/2029بتاريخ 

 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

 ياسين مجيد كريم د.م.ا

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( مقاربةتنسيق الحقل الداللي في الفاظ زيارة االربعين))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  التعليم المستمراقامتها وحدة والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  91/8/2029بتاريخ 

 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

 مصطفى فالح رشا.م

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( مقاربةتنسيق الحقل الداللي في الفاظ زيارة االربعين))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  التعليم المستمراقامتها وحدة والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  91/8/2029بتاريخ 

 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

 الكرخي عبدالهادي علي.د.م.ا

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( مقاربةتنسيق الحقل الداللي في الفاظ زيارة االربعين))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  التعليم المستمراقامتها وحدة والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  91/8/2029بتاريخ 

 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

 مجيد يونس منال

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( مقاربةتنسيق الحقل الداللي في الفاظ زيارة االربعين))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  التعليم المستمراقامتها وحدة والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  91/8/2029بتاريخ 

 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

 جاسم إبراهيم حوراء.د

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( مقاربةتنسيق الحقل الداللي في الفاظ زيارة االربعين))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  التعليم المستمراقامتها وحدة والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  91/8/2029بتاريخ 

 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

 قاسم عبد علي م م

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( مقاربةتنسيق الحقل الداللي في الفاظ زيارة االربعين))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  التعليم المستمراقامتها وحدة والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  91/8/2029بتاريخ 

 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

 شيخي رضوان الباحث

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( مقاربةتنسيق الحقل الداللي في الفاظ زيارة االربعين))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  التعليم المستمراقامتها وحدة والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  91/8/2029بتاريخ 

 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

 شمخي خضير بشرى. د.م

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( مقاربةتنسيق الحقل الداللي في الفاظ زيارة االربعين))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  التعليم المستمراقامتها وحدة والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  91/8/2029بتاريخ 

 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

 جاسم إبراهيم حوراء.د

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( مقاربةتنسيق الحقل الداللي في الفاظ زيارة االربعين))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  التعليم المستمراقامتها وحدة والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  91/8/2029بتاريخ 

 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

 المخاضري عكش عزيز عمار

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( مقاربةتنسيق الحقل الداللي في الفاظ زيارة االربعين))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  التعليم المستمراقامتها وحدة والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  91/8/2029بتاريخ 

 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

 الموسوي مسلم الصادق جعفر البنين أم م.م

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( مقاربةتنسيق الحقل الداللي في الفاظ زيارة االربعين))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  التعليم المستمراقامتها وحدة والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  91/8/2029بتاريخ 

 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

 الربيعي عبدالنبي منصور عمار

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( مقاربةتنسيق الحقل الداللي في الفاظ زيارة االربعين))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  التعليم المستمراقامتها وحدة والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  91/8/2029بتاريخ 

 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

 عباس فاضل هند.د

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( مقاربةتنسيق الحقل الداللي في الفاظ زيارة االربعين))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  التعليم المستمراقامتها وحدة والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  91/8/2029بتاريخ 

 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

 الربيعي عبدالنبي منصور عمار

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( مقاربةتنسيق الحقل الداللي في الفاظ زيارة االربعين))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  التعليم المستمراقامتها وحدة والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  91/8/2029بتاريخ 

 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

 مصطفى فالح رشا. م

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( مقاربةتنسيق الحقل الداللي في الفاظ زيارة االربعين))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  التعليم المستمراقامتها وحدة والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  91/8/2029بتاريخ 

 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

 نايف فياض حسين م.م

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( مقاربةتنسيق الحقل الداللي في الفاظ زيارة االربعين))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  التعليم المستمراقامتها وحدة والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  91/8/2029بتاريخ 

 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

 محسن مهند وسن

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( مقاربةتنسيق الحقل الداللي في الفاظ زيارة االربعين))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  التعليم المستمراقامتها وحدة والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  91/8/2029بتاريخ 

 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

 الرضا عبد كاظم سارة

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( مقاربةتنسيق الحقل الداللي في الفاظ زيارة االربعين))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  التعليم المستمراقامتها وحدة والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  91/8/2029بتاريخ 

 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

 محمد سمير احمد

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( مقاربةتنسيق الحقل الداللي في الفاظ زيارة االربعين))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  التعليم المستمراقامتها وحدة والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  91/8/2029بتاريخ 

 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

 حسن احمد هدى د. م

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( مقاربةتنسيق الحقل الداللي في الفاظ زيارة االربعين))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  التعليم المستمراقامتها وحدة والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  91/8/2029بتاريخ 

 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

 السالم عبد رغد

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( مقاربةتنسيق الحقل الداللي في الفاظ زيارة االربعين))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  التعليم المستمراقامتها وحدة والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  91/8/2029بتاريخ 

 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

 حسين محمد باسم. د

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( مقاربةتنسيق الحقل الداللي في الفاظ زيارة االربعين))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  التعليم المستمراقامتها وحدة والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  91/8/2029بتاريخ 

 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

 صالح باسم عمار. د

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( مقاربةتنسيق الحقل الداللي في الفاظ زيارة االربعين))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  التعليم المستمراقامتها وحدة والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  91/8/2029بتاريخ 

 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

 خليفة فريح هادي عبد. د

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( مقاربةتنسيق الحقل الداللي في الفاظ زيارة االربعين))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  التعليم المستمراقامتها وحدة والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  91/8/2029بتاريخ 

 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

 احمد عدنان حازم. د

 الموسومة  كترونيةلمحاضرة االلافي 
 (( مقاربةتنسيق الحقل الداللي في الفاظ زيارة االربعين))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  التعليم المستمراقامتها وحدة والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  91/8/2029بتاريخ 

 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 
 (( مقاربةتنسيق الحقل الداللي في الفاظ زيارة االربعين))

 اللغة العربيةوبالتعاون مع قسم  التعليم المستمراقامتها وحدة والتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  91/8/2029بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

 
نعمة دهش فرحان.د.أ  

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة


