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 الموسومة  كترونيةلاال المحاضرةي ف
 (( اختالف القراءات واثرها في اختالف المعاني))

العقيدة والفكر وبالتعاون مع قسم  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  71/77/2027بتاريخ  االسالمي

 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  كترونيةلاال المحاضرةي ف
 (( اختالف القراءات واثرها في اختالف المعاني))

العقيدة والفكر وبالتعاون مع قسم  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  71/77/2027بتاريخ  االسالمي

 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  كترونيةلاال المحاضرةي ف
 (( اختالف القراءات واثرها في اختالف المعاني))

العقيدة والفكر وبالتعاون مع قسم  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  71/77/2027بتاريخ  االسالمي

 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  كترونيةلاال المحاضرةي ف
 (( اختالف القراءات واثرها في اختالف المعاني))

العقيدة والفكر وبالتعاون مع قسم  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  71/77/2027بتاريخ  االسالمي

 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  كترونيةلاال المحاضرةي ف
 (( اختالف القراءات واثرها في اختالف المعاني))

العقيدة والفكر وبالتعاون مع قسم  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  71/77/2027بتاريخ  االسالمي

 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  كترونيةلاال المحاضرةي ف
 (( اختالف القراءات واثرها في اختالف المعاني))

العقيدة والفكر وبالتعاون مع قسم  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  71/77/2027بتاريخ  االسالمي

 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  كترونيةلاال المحاضرةي ف
 (( اختالف القراءات واثرها في اختالف المعاني))

العقيدة والفكر وبالتعاون مع قسم  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  71/77/2027بتاريخ  االسالمي

 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  كترونيةلاال المحاضرةي ف
 (( اختالف القراءات واثرها في اختالف المعاني))

العقيدة والفكر وبالتعاون مع قسم  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  71/77/2027بتاريخ  االسالمي

 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  كترونيةلاال المحاضرةي ف
 (( اختالف القراءات واثرها في اختالف المعاني))

العقيدة والفكر وبالتعاون مع قسم  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  71/77/2027بتاريخ  االسالمي

 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  كترونيةلاال المحاضرةي ف
 (( اختالف القراءات واثرها في اختالف المعاني))

العقيدة والفكر وبالتعاون مع قسم  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  71/77/2027بتاريخ  االسالمي

 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  كترونيةلاال المحاضرةي ف
 (( اختالف القراءات واثرها في اختالف المعاني))

العقيدة والفكر وبالتعاون مع قسم  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  71/77/2027بتاريخ  االسالمي

 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  كترونيةلاال المحاضرةي ف
 (( اختالف القراءات واثرها في اختالف المعاني))

العقيدة والفكر وبالتعاون مع قسم  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  71/77/2027بتاريخ  االسالمي

 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  كترونيةلاال المحاضرةي ف
 (( اختالف القراءات واثرها في اختالف المعاني))

العقيدة والفكر وبالتعاون مع قسم  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  71/77/2027بتاريخ  االسالمي

 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  كترونيةلاال المحاضرةي ف
 (( اختالف القراءات واثرها في اختالف المعاني))

العقيدة والفكر وبالتعاون مع قسم  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  71/77/2027بتاريخ  االسالمي

 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  كترونيةلاال المحاضرةي ف
 (( اختالف القراءات واثرها في اختالف المعاني))

العقيدة والفكر وبالتعاون مع قسم  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  71/77/2027بتاريخ  االسالمي

 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  كترونيةلاال المحاضرةي ف
 (( اختالف القراءات واثرها في اختالف المعاني))

العقيدة والفكر وبالتعاون مع قسم  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  71/77/2027بتاريخ  االسالمي

 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  كترونيةلاال المحاضرةي ف
 (( اختالف القراءات واثرها في اختالف المعاني))

العقيدة والفكر وبالتعاون مع قسم  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  71/77/2027بتاريخ  االسالمي

 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  كترونيةلاال المحاضرةي ف
 (( اختالف القراءات واثرها في اختالف المعاني))

العقيدة والفكر وبالتعاون مع قسم  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  71/77/2027بتاريخ  االسالمي

 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  كترونيةلاال المحاضرةي ف
 (( اختالف القراءات واثرها في اختالف المعاني))

العقيدة والفكر وبالتعاون مع قسم  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  71/77/2027بتاريخ  االسالمي

 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  كترونيةلاال المحاضرةي ف
 (( اختالف القراءات واثرها في اختالف المعاني))

العقيدة والفكر وبالتعاون مع قسم  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  71/77/2027بتاريخ  االسالمي

 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  كترونيةلاال المحاضرةي ف
 (( اختالف القراءات واثرها في اختالف المعاني))

العقيدة والفكر وبالتعاون مع قسم  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  71/77/2027بتاريخ  االسالمي

 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  كترونيةلاال المحاضرةي ف
 (( اختالف القراءات واثرها في اختالف المعاني))

العقيدة والفكر وبالتعاون مع قسم  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  71/77/2027بتاريخ  االسالمي

 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  كترونيةلاال المحاضرةي ف
 (( اختالف القراءات واثرها في اختالف المعاني))

العقيدة والفكر وبالتعاون مع قسم  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  71/77/2027بتاريخ  االسالمي

 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  كترونيةلاال المحاضرةي ف
 (( اختالف القراءات واثرها في اختالف المعاني))

العقيدة والفكر وبالتعاون مع قسم  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  71/77/2027بتاريخ  االسالمي

 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  كترونيةلاال المحاضرةي ف
 (( اختالف القراءات واثرها في اختالف المعاني))

العقيدة والفكر وبالتعاون مع قسم  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  71/77/2027بتاريخ  االسالمي

 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  كترونيةلاال المحاضرةي ف
 (( اختالف القراءات واثرها في اختالف المعاني))

العقيدة والفكر وبالتعاون مع قسم  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  71/77/2027بتاريخ  االسالمي

 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  كترونيةلاال المحاضرةي ف
 (( اختالف القراءات واثرها في اختالف المعاني))

العقيدة والفكر وبالتعاون مع قسم  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  71/77/2027بتاريخ  االسالمي

 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  كترونيةلاال المحاضرةي ف
 (( اختالف القراءات واثرها في اختالف المعاني))

العقيدة والفكر وبالتعاون مع قسم  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  71/77/2027بتاريخ  االسالمي

 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  كترونيةلاال المحاضرةي ف
 (( اختالف القراءات واثرها في اختالف المعاني))

العقيدة والفكر وبالتعاون مع قسم  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  71/77/2027بتاريخ  االسالمي

 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  كترونيةلاال المحاضرةي ف
 (( اختالف القراءات واثرها في اختالف المعاني))

العقيدة والفكر وبالتعاون مع قسم  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  71/77/2027بتاريخ  االسالمي

 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  كترونيةلاال المحاضرةي ف
 (( اختالف القراءات واثرها في اختالف المعاني))

العقيدة والفكر وبالتعاون مع قسم  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  71/77/2027بتاريخ  االسالمي

 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  كترونيةلاال المحاضرةي ف
 (( اختالف القراءات واثرها في اختالف المعاني))

العقيدة والفكر وبالتعاون مع قسم  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  71/77/2027بتاريخ  االسالمي

 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  كترونيةلاال المحاضرةي ف
 (( اختالف القراءات واثرها في اختالف المعاني))

العقيدة والفكر وبالتعاون مع قسم  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  71/77/2027بتاريخ  االسالمي

 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  كترونيةلاال المحاضرةي ف
 (( اختالف القراءات واثرها في اختالف المعاني))

العقيدة والفكر وبالتعاون مع قسم  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  71/77/2027بتاريخ  االسالمي

 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  كترونيةلاال المحاضرةي ف
 (( اختالف القراءات واثرها في اختالف المعاني))

العقيدة والفكر وبالتعاون مع قسم  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  71/77/2027بتاريخ  االسالمي

 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  كترونيةلاال المحاضرةي ف
 (( اختالف القراءات واثرها في اختالف المعاني))

العقيدة والفكر وبالتعاون مع قسم  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  71/77/2027بتاريخ  االسالمي

 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  كترونيةلاال المحاضرةي ف
 (( اختالف القراءات واثرها في اختالف المعاني))

العقيدة والفكر وبالتعاون مع قسم  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  71/77/2027بتاريخ  االسالمي

 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  كترونيةلاال المحاضرةي ف
 (( اختالف القراءات واثرها في اختالف المعاني))

العقيدة والفكر وبالتعاون مع قسم  اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

 ZOOM meetingعبر منصة  71/77/2027بتاريخ  االسالمي

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

نعمة دهش فرحان.د.أ   

عميد كلية العلوم االسالمية/    

 وكالة


