
 

 
 
 
 

 

 الى شكرها وتقديرهابكلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد  تقدمت

 

 الموسومة  كترونيةلاال ورشة العمل القائه  ي ف
 ((ابجديات الماستر شيث االلكتروني))

 بالتعاون مع قسم الشريعــــــة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

  11/1/2022بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

 أ.د.نعمة دهش فرحان

عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 الى شكرها وتقديرهابكلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد  تقدمت

 

 الموسومة  كترونيةلاال ورشة العمل القائه  ي ف
 ((ابجديات الماستر شيث االلكتروني))

 بالتعاون مع قسم الشريعــــــة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

  11/1/2022بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

 أ.د.نعمة دهش فرحان

عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 الى شكرها وتقديرهابكلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد  تقدمت

 

 الموسومة  كترونيةلاال ورشة العمل القائه ي ف
 ((ابجديات الماستر شيث االلكتروني))

بتاريخ  بالتعاون مع قسم الشريعــــــة ليم المستمراقامتها وحدة التوالتي 

11/1/2022  

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

 أ.د.نعمة دهش فرحان

عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 الى شكرها وتقديرهابكلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد  تقدمت

 

 الموسومة  كترونيةلاال ورشة العمل تنظيم  ي ف
 ((ابجديات الماستر شيث االلكتروني))

 بالتعاون مع قسم الشريعــــــة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

  11/1/2022بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

 أ.د.نعمة دهش فرحان

عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 الى شكرها وتقديرهابكلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد  تقدمت

 

 الموسومة  كترونيةلاال ورشة العمل تنظيم  ي ف
 ((ابجديات الماستر شيث االلكتروني))

 بالتعاون مع قسم الشريعــــــة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

  11/1/2022بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

 أ.د.نعمة دهش فرحان

عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهاكلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد  تؤيد

 

 الموسومة  كترونيةلاال ورشة العمل ي ف
 ((ابجديات الماستر شيث االلكتروني))

 بالتعاون مع قسم الشريعــــــة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

  11/1/2022بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

 أ.د.نعمة دهش فرحان

عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهاكلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد  تؤيد

 

 الموسومة  كترونيةلاال ورشة العمل ي ف
 ((ابجديات الماستر شيث االلكتروني))

 بالتعاون مع قسم الشريعــــــة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

  11/1/2022بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

 أ.د.نعمة دهش فرحان

عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهاكلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد  تؤيد

 

 الموسومة  كترونيةلاال ورشة العمل ي ف
 ((ابجديات الماستر شيث االلكتروني))

 بالتعاون مع قسم الشريعــــــة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

  11/1/2022بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

 أ.د.نعمة دهش فرحان

عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهاكلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد  تؤيد

 

 الموسومة  كترونيةلاال ورشة العمل ي ف
 ((ابجديات الماستر شيث االلكتروني))

 بالتعاون مع قسم الشريعــــــة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

  11/1/2022بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

 أ.د.نعمة دهش فرحان

عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهاكلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد  تؤيد

 

 الموسومة  كترونيةلاال ورشة العمل ي ف
 ((ابجديات الماستر شيث االلكتروني))

 بالتعاون مع قسم الشريعــــــة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

  11/1/2022بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

 أ.د.نعمة دهش فرحان

عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهاكلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد  تؤيد

 

 الموسومة  كترونيةلاال ورشة العمل ي ف
 ((ابجديات الماستر شيث االلكتروني))

 بالتعاون مع قسم الشريعــــــة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

  11/1/2022بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

 أ.د.نعمة دهش فرحان

عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهاكلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد  تؤيد

 

 الموسومة  كترونيةلاال ورشة العمل ي ف
 ((ابجديات الماستر شيث االلكتروني))

 بالتعاون مع قسم الشريعــــــة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

  11/1/2022بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

 أ.د.نعمة دهش فرحان

عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهاكلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد  تؤيد

 

 الموسومة  كترونيةلاال ورشة العمل ي ف
 ((ابجديات الماستر شيث االلكتروني))

 بالتعاون مع قسم الشريعــــــة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

  11/1/2022بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

 أ.د.نعمة دهش فرحان

عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهاكلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد  تؤيد

 

 الموسومة  كترونيةلاال ورشة العمل ي ف
 ((ابجديات الماستر شيث االلكتروني))

 بالتعاون مع قسم الشريعــــــة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

  11/1/2022بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

 أ.د.نعمة دهش فرحان

عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهاكلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد  تؤيد

 

 الموسومة  كترونيةلاال ورشة العمل ي ف
 ((ابجديات الماستر شيث االلكتروني))

 بالتعاون مع قسم الشريعــــــة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

  11/1/2022بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

 أ.د.نعمة دهش فرحان

عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهاكلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد  تؤيد

 

 الموسومة  كترونيةلاال ورشة العمل ي ف
 ((ابجديات الماستر شيث االلكتروني))

 بالتعاون مع قسم الشريعــــــة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

  11/1/2022بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

 أ.د.نعمة دهش فرحان

عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهاكلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد  تؤيد

 

 الموسومة  كترونيةلاال ورشة العمل ي ف
 ((ابجديات الماستر شيث االلكتروني))

 بالتعاون مع قسم الشريعــــــة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

  11/1/2022بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

 أ.د.نعمة دهش فرحان

عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهاكلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد  تؤيد

 

 الموسومة  كترونيةلاال ورشة العمل ي ف
 ((ابجديات الماستر شيث االلكتروني))

 بالتعاون مع قسم الشريعــــــة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

  11/1/2022بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

 أ.د.نعمة دهش فرحان

عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهاكلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد  تؤيد

 

 الموسومة  كترونيةلاال ورشة العمل ي ف
 ((ابجديات الماستر شيث االلكتروني))

 بالتعاون مع قسم الشريعــــــة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

  11/1/2022بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

 أ.د.نعمة دهش فرحان

عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهاكلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد  تؤيد

 

 الموسومة  كترونيةلاال ورشة العمل ي ف
 ((ابجديات الماستر شيث االلكتروني))

 بالتعاون مع قسم الشريعــــــة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

  11/1/2022بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

 أ.د.نعمة دهش فرحان

عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهاكلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد  تؤيد

 

 الموسومة  كترونيةلاال ورشة العمل ي ف
 ((ابجديات الماستر شيث االلكتروني))

 بالتعاون مع قسم الشريعــــــة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

  11/1/2022بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

 أ.د.نعمة دهش فرحان

عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهاكلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد  تؤيد

 

 الموسومة  كترونيةلاال ورشة العمل ي ف
 ((ابجديات الماستر شيث االلكتروني))

 بالتعاون مع قسم الشريعــــــة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

  11/1/2022بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

 أ.د.نعمة دهش فرحان

عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهاكلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد  تؤيد

 

 الموسومة  كترونيةلاال ورشة العمل ي ف
 ((ابجديات الماستر شيث االلكتروني))

 بالتعاون مع قسم الشريعــــــة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

  11/1/2022بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

 أ.د.نعمة دهش فرحان

عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهاكلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد  تؤيد

 

 الموسومة  كترونيةلاال ورشة العمل ي ف
 ((ابجديات الماستر شيث االلكتروني))

 بالتعاون مع قسم الشريعــــــة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

  11/1/2022بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

 أ.د.نعمة دهش فرحان

عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهاكلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد  تؤيد

 

 الموسومة  كترونيةلاال ورشة العمل ي ف
 ((ابجديات الماستر شيث االلكتروني))

 بالتعاون مع قسم الشريعــــــة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

  11/1/2022بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

 أ.د.نعمة دهش فرحان

عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهاكلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد  تؤيد

 

 الموسومة  كترونيةلاال ورشة العمل ي ف
 ((ابجديات الماستر شيث االلكتروني))

 بالتعاون مع قسم الشريعــــــة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

  11/1/2022بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

 أ.د.نعمة دهش فرحان

عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     



 

 
 
 
 

 

 الى بمشاركتهاكلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد  تؤيد

 

 الموسومة  كترونيةلاال ورشة العمل ي ف
 ((ابجديات الماستر شيث االلكتروني))

 بالتعاون مع قسم الشريعــــــة اقامتها وحدة التعليم المستمروالتي 

  11/1/2022بتاريخ 

 لعراقنا العزيز ةمع تمنياتنا لكم بالنجاح خدمت

 أ.د.نعمة دهش فرحان 

عميد كلية العلوم االسالمية/ وكالة     


