
 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى العبایجي ذنون میسون. د.م.أنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:إسماعیل بلو عامر. منؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:الملك عبد نعمان قائدنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الدباغ ذنون غازي حارثنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:سلطان رافع شیماءنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:جالب لعیبي والءنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:سعید جمال ھبةنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:دمحم یاسین بشرى. دنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:عباس حمزة علي آمنةنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:مجید ھاني ریمنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:دمحم جاسم ھناءنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:دمحم سالم مازننؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى فاھم العظیم عبد وسن. دنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:فتحي خزعل نجالءنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:حسن فالح نورسنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:العارضي ناجي ورودنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:حمید نزار دمحمنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:كاظم توفیق صفاءنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى احمد ابراھیم خولھ المدرسنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:جاسم عبدالغفور سرورنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:حمید سعید مھا.د.م.انؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:جاسم الغفور عبد دمحمنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى السراجي مفتن عبد شیماءنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:هللا عبد علوان نزارنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:عبدهللا الغني عبد احمدنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الكریم عبد نزار میالد م.منؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:شرھان حسین عالءنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:صالح یاسین طھنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:حامد طھ میساءنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:سفاح دویح مریمنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:جھاد نجاة لیلىنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة الصاحب عبد الواحد عبد عھود الدكتورة األستاذةنؤید لكم مشاركة (

 االفتراضیة األولى الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى احمد الكریم عبد احمد. م.منؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:حسن مزبان ساجدة.د.أنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:كاظم فتحي ھالةنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى عبدهللا محمود اخالص.دنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى عبدهللا عمرنزارحسون المھندسنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الدیوجي داؤد حازم ممتازنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:حاتم دمحم منىنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:غفوري حسین دمحمنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى عدوان اسماعیل منتصرنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:خلیل ابراھیم بھاءالدیننؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:مھدي وعدهللا رنانؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:خضیر دمحم رابحةنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة khayal Abdulghafoor jasimنؤید لكم مشاركة (

 األولى الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الطالقاني احمد فخري سارةنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:قاسم عامر نورنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:یونس توفیق باللنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:دمحم فیصل سیماءنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:یونس مؤید افیاءنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الخزرجي دمحم جاسم سرمدنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:جاسم نصیف احمدنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:حامد شھاب زینبنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى نجم نعمھ نورالدین مھندنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:صالح علي زوزان علينؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:محمود یوسف ھدیل. دنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:یعقوب دمحم ھیثم نبأنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:قاسم یاسین شیریننؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:عواد أحمد دمحم دریدنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:الكریم عبد مكي إلھامنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:جبر داخل علينؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى عبدالعالي عبداللطیف وفاء.د.انؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:ادریس ریاض احمدنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:مصطفى حامد دمحمنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:حمید ابراھیم مصطفىنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:احمد شھاب فتاح استاذنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:جودي حسین جوالننؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة Msc. Mozahim Aziz A. Al.ameryنؤید لكم مشاركة (

 االفتراضیة األولى الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الخشاب احمد صبحي علیاءنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:نوري یحیى عمرهنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:علوان جلیل حسین. دنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة iraqi_leader69@yahoo.comنؤید لكم مشاركة (

 األولى الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الشجیري رشید خلف دمحمنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:عباس ماجد علي.دنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:شاكر محمود مصطفىنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:الدین نجم خالد نیكارنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:حسین غانم بشلر م.منؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:رشید سالم فؤادنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:مجید ھاني مھندنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى العباسي صدیق حازم صبانؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى دمحمامین عبدالرحمن عبدالرحیمنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الساعدي جابر دمحم قاسمنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى فرحان علي عبد مرتضىنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى اسماعیل الدین محي مروةنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:حسین علي زینبنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:علي صبري ھاني د.أنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الكریم عبد برھان وجداننؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:احمد یحیى وسن. دنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:فرمان عادل شذى.د.انؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:عبدهللا یحیى ابتسام. دنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:ابراھیم دمحم ایمان دنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى القزاز دأحم عبدالرحمن دمحمنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:خضیر دمحم عمارنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة Prof. Dr. Ala Dhafer Amerنؤید لكم مشاركة (

 األولى الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:علي عبدالخالق حناننؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:حمید قاسم حوراءنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى یوسف شاكر عبدالخالقنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى امشھر حمد علي ابراھیم. دنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى البزاز خلیل حازم علي. م. منؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى مصطفى حسین علي دنیانؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى جمیل العزیز عبد معن. د.م.أنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:یاسین سالم علیاءنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:راضي كاظم صفاءنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى سالم جاسم عبدالغفور.د.انؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:احمد طھ جاسم د. منؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:ابراھیم خلیل زینبنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:جاسم عبدالحسن دمحمنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى االمیر عبد غازي شیرین م. منؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:رجب حمید سارهنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:یاسین طالل زینةنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:دحام تحسین إیالفنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:مصطفى دمحم احمدنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:ذنون سالم حازمنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى ابراھیم المھدي عبد بشرى. د.م.أنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:ھاشم جبار بشارنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى القاضي علي دمحم سعد احمدنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:كریم حسیب نادیة. م.منؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:حسین علي سوسننؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:شكر حمدون تغرید.م.انؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى عزت احمد عدنان عذبة. دنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى دمحمسعید عبدالعزیز سعد الحقوقينؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:رزیك خالد ولید. م. منؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:جلیل دمحم ھدىنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة Reem Tahseen Dahham Al-thahirنؤید لكم مشاركة (

 االفتراضیة األولى الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الطفیلي جاسم موسى ھدىنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:محمود موفق ظفر. م.منؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:دمحم سعدهللا سیفنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الكبیر دمحم بن نعیمة عیشوشنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:امین وجیھ ذاكرنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:محمود جمیل عروبةنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:ھاشم جبار زھرةنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى Azhar Hadi Fadelنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:حسین ستار مثنىنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:علي رشید خلف عمرنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:حمادي فنوص احمدنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:حسین إبراھیم أحمدنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى عبدالواحد حلمي جودت د.م.أنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:حسین محمود كواكبنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:دمحم حكمت فادیةنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:نجم مصطفى لیثنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:ناصر فارس فیان م.منؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:یونس محمود ھیثمنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الحسناوي جبر داخل علينؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الدباغ ذنون غازي زھراءنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:احمد علي حبصةنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:حامد طھ رشانؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:كاظم جواد انتظارنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى Dr. Ahmed Siraj Jaberنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:شنھ أبو علي اسراءنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:عواد احمد دمحم د انؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:دمحم قیس بشار.د. منؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:حمد علي شرادةنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:رؤوف یوسف منیرة.دنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى المالكي جابر جواد علي.دنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:عزیز غازي زیادنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:أحمد ابراھیم خلودنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:الخفاف دمحم خالد لیندانؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:رشید خلف یاسر. د.انؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:دحام تحسین إیالفنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:سعید دمحم قتیبة نادیةنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة المولى موسى أحمد دمحم مأرب دكتورةنؤید لكم مشاركة (

 األولى الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى السعدون حسون نبھان. دنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى التمیمي عباس دمحم جنان.دنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:حسین عبدهللا نجم احمدنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة Hamsa Mohammed Ahmedنؤید لكم مشاركة (

 األولى الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:ذنون دمحم سالم.د.أنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى اسماعیل الدین محي اسیلنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:یونس ثابت محاسننؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:العبیدي دمحم إیماننؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:البیاتي رزا خیري دمحمنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:عبدهللا یاسین دمحمنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:حسن قحطان غادة.دنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:حسین إبراھیم عالءنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:الحمید عبد ثائر حسیننؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الرزاق عبد سلمان نةامی. دنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:توما بطرس دنیانؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:النفاخ مھدي عالءنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى المولى أحمد جالل فادیة. د. منؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى مجید عبدالرزاق مرتضى. دنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:حسن فلیح ایةنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:عمر حازم فرحنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:كامل مجید ضیاءنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى حازم محسن صالح. م.منؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:جابر الحمید عبد ثائرنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:طیب كمال جنارنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الطالب طالب عواد أحمد. د.م.أنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الرسول عبد العزیز عبد فاطمھنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:دمحم عرفات فضیلة. د. أنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى القزاز عبدالرحمن أحمد عبدالرحمننؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الخیاط اسماعیل حقي حناننؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:طالب علي حسنیننؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى العبایجي ذنون میسون.د.م.انؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:سعداوي أسماءنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:بكر عدنان قحطان. دنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:محیسن احمد ماجدنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:القادر عبد صالح براءنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:حمید قاسم وئامنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:خیرهللا صباح شوكت. دنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:اسماعیل حقي رغداءنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:دمحم عرفات دمحم د.منؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:سالم محمود نسمة. م.منؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:احمد عبدهللا قیصرنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الدلیمي خلف ظاھر سعدوننؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:سعید دمحم احمد خولةنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:صبري دمحم شیماءنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:حازم حسین علينؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:عجرش شدرا ھاشمنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:محسن علي حنان. دنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى یعقوب یوسف فالح أرشدنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:حمود ھالل أحمدنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:حمودات دمحم عزام انفالنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:حمد جادهللا سعدنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى یحیى قاسم یاسین ندى.د.م.انؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الجلیل عبد عدنان قحطاننؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:سعیدان جبر سالم رنانؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:حسین یونس فاضل. دنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:قاسم علي حسن شیماءنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:صابر عادل لمىنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:حماد عبد مھندنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة الساطوري خلیل عبدالعزیز عامر. د. م. أنؤید لكم مشاركة (

 األولى الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:دمحم الحسین عبد شیماءنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى مھدي الرحیم عبد حسامنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى Ameera N. Alkiffaiنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الحدراوي براك عبد رشانؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الحمیداوي كاظم ھبر بشارنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الكناني كامل حمید احمد م.منؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:صالح اسماعیل جنان.دنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:عبید ناصر أنغامنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:حمد علي باننؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الشیحاوي حرز حامد ماجدنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:بّراك عبد إیناسنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:حسن عادل مریمنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:مجید احمد عبیرنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:حسین ابراھیم دخالنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى فاضل جارهللا إنتصار م. منؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:طالب نبیل نجودنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:احمد رسول زینبنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:كریم غازي اراسنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى العارضي سعید حسام. دنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:ھادي االمیر عبد وفاءنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الخیقاني سعدون جارهللا علي. دنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى دھام احمد علي حمد. د. منؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:حمزة علي نورانؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:نبي اسماعیل جوتیار]نؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:عبود توفیق عبود دنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى السامرائي مكي كاظم بان. د.م.أنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى مظلوم عبد حبیب زھراءنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى المجید عبد سعدي ضحىنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:عمر الدائم عبد رفلنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:أمین سامي اسیل.د.م.أنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:أمین مازن عمرنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:یوسف خلف ایادنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:كطش عباس وائلنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:كاظم سلیم إیمان. د. منؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى صالح حمة رشید سردار. د. م. انؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الدلیمي یاسین خلف فھدنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:احمد حسین فریدنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الدوري حمید ناظم ریاضنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:جاسم نصیف سعد.د.أنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:خلیل مصطفى بسمةنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:نوري سعود شاخـــواننؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:عبدهللا نجم سجىنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى اسماعیل الدین محي دمحمنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الرضا عبد حسین ُعال. م.منؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة Fatima mohammed husseinنؤید لكم مشاركة (

 األولى الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:الرزاق عبد خاشع دمحمنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:ابراھیم دمحم قحطاننؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:عبدالغفور حاتم بالل.دنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:مھدي عادل ھبة د. منؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:إبراھیم خالد أنس. م. أنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:عبدهللا صادق عبدهللانؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:الحكیم عبد رجب حمیدنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى مصطفى صبحي زینب. م.منؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:سلمان داود زینةنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الزبیدي حسن مقبل نادیةنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى نوري دمحم عدنان سنان.د.منؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:صالح یاسین یاسمیننؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى ھادي االمیر عبد وفاء.دنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:نجم نعمھ علیاء. م. منؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى جاسم الرضا عبد خضر.دنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:عفتان سعدي لیثنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الكرادي عبدالحسین عمار حسیننؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى عبدالقادر عبدالوھاب الھام. دنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:صالح ھادي منىنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:جاسم دمحم معننؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:تعبان كاظم صادق.  دنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:غازي علي حسیننؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:ذیاب سعود قصينؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:یونس أحمد شھلةنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:دمحم صبار خالدنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:صابر عادل علينؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:عبد طالب مشتاقنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:مخلف ابراھیم ماجدهنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:كاظم فاضل زینھنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:شیت محمود امنةنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الكبیسي دمحم رحیم أمجد.د.م.أنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:دمحم صبار خالد. دنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:دمحم كمال ایسننؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:جساب كاظم مریمنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:سلیمان صالح شھدنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:ابراھیم كریم دمحمنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:حصال عواد عمارنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:علي سلطان نمراننؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:بالل احمد فراسنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى حسن المطلب عبد وسننؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الحسین عبد عمار زھراءنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:نعمة ثجیل زینبنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:علوان فاضل مصطفىنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:حسین صبیح صبانؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى المیاحي عبد صافي جنان م.منؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الواحد عبد دمحم میسون. دنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى لھمود دمحم أحمد احسان.دنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:یسر خشالن مرواننؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:جوحي عباس كرارنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى العیساوي شناك عبدهللا قادرنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى العریبي حسین أكرم إسراءنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:كامل عباس رفلنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:جابر ستار فاطمةنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الشمري علي عبدهللا حنان.  دنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:محمود سالم دمحمنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:مخلف اسماعیل عمرنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:غضبان عباس علي م.منؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الغراوي جبار حمید میثاقنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:جبار راسم عقیلنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:مجیبل جبار ھادينؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:محمود عبدهللا فضاءنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:طھ ھاشم علينؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:شوقي إیھاب المصطفىنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:جبار راسم یسرىنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى العمیدي شاكر احمد حوراء.دنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى عطیة منیر وسناء المھندسةنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى Saher Burhan Al-jafنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى Salih Mohammed Ismailنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:رسول حبیب ختامنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:رجب حمید رشانؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:عداي عثمان نورنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:ھادي عامر ھدىنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى Nooralhudazhairmazalنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الیاسین الخالق عبد عالء مينؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:دمحم عیسى انورنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:حسین نعمھ عمارنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:ناصر فارس بیاننؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى ابوطبیخ جھاد ھادي علي م.منؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:خضر متي زبنھنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:دمحم احمد یانڤنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:حمود عجیل وسن. دنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:زیدان قاسم حیدرنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:محمود عمران بسھينؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:مصطفى مؤید شیماء.دنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى محمود شاكر الزھراء فاطمةنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:شدھان حسن علينؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:علي محسن قتیبةنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة الخالدي علي وسام الدكتورة األستاذنؤید لكم مشاركة (

 األولى الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الرسول عبد لمانس سمیرةنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:صعب فارس ومیضنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى المنعم عبد أمجد الدین تاجنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى طعمھ بشیر میثم.الحقوقينؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى غالي والي خضیر شمائل.م.منؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:كاظم حمودي دمحمنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة Firas Abdul Rahman AL Yozbakiنؤید لكم مشاركة (

 االفتراضیة األولى الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى محمود رؤوف الحسن ابونؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:ابراھیم سالم اشواقنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:دمحم رزاق حیدرنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:دمحم إبراھیم حیاةنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى ھزبر محسن عبدهللا. م.منؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى حسن المطلب عبد وسن. منؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:كاظم عماد حیدرنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى یباريالز مال علي حسیننؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:علي الوھاب عبد صفانؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى سوادي عالوي ھدى م.منؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:ماشاف رحیم رسولنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:حمید السمیع عبد علينؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:إسماعیل دمحم مروة. منؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى العجیلي كاظم جواد ھاشم احمد م منؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:حمود عجیل زمن. منؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:مھدي كاظم رشانؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:حسین عبیس شیماءنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الرسول عبد جعفر أسماءنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى ھادي الكاظم عبد اكرم.دنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:داحس حسن ذكرى.م.منؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى المشھداني فزع اسماعیل براءنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:حسن قحطان دمحمنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى مجید مدهللا فراس. د.م.انؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:حمود محسن منال. م.منؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:Shafa Ahmad Aliنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:ثابت علي احساننؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:سبتي رشید قصينؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة azad.ali@garmian.edu.krdنؤید لكم مشاركة (

 األولى الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى السعیدي ترف خالد نوارنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:كاظم حسین فاطمھنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:درویش حسن نریماننؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:عباس حمزة نسریننؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:حسین صبار زھراءنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:كاظم خیري سعاد د. منؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى اسماعیل العزیز عبد دمحمنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى حسین الصاحب عبد زكي ابتسامنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى محمود جاسم حسین دمحمنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الشامي صبخھ حسین علي حسیننؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى العزي مصطفى حبیب حسین. د.م.أنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:جابر معارج وسامنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:طاھر الكاظم عبد علينؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الكالبي عباس دیكان عقیلنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:ابراھیم سعید احالمنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:عباس حمزة دمحمنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:كنباش دمحم فتیني دمحمنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:فضیل تقي حیدر. د. أنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:الرضا عبد ناجي مھانؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى البلداوي صادق حیدرجعفرنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:عثمان محسن كزنكنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:دمحم حسن عبدهللا. دنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:جاسم احمد عمرنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:احمد العزبز عبد عمرنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى عبدالصاحب سعدون ھدیلنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:حنون بندر عبدالواحدنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:سبتي رشید فراسنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الزیادي ناصر علیوي حسیننؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:سعید علي نوري دمحمنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:ھاددي عباس نبالنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:حمود مردان زینبنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى Esra'a Bashar Ibrahimنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:علي صباح نایمانؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:رشید مشعل سجى د.منؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى شاكر االمیر عبد العباس عبدنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:الشھید عبد حیدر كّرارنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى عبدالرحمن عبدالكریم دمحمنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:عبد عیسى سناءنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:علي طراد فراسنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:الباجالن مجید میادةنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:حسن ظاھر ھشامنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:ابراھیم فلیح اسماءنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:دمحم قاسم تمارا د.منؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:حمید قاسم ھبةنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى عبدالرزاق صالح عبدالحمیدنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:ابراھیم فلیح لمیاءنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى العلي اسماعیل خضیر عوده علينؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:علي حسین عالءنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى عبود رشید سلیم األستاذنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:دمحم قاسم عباسنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:علي أحمد رواءنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى اسماعیل صالح دمحم جاسمنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:رشید وفیق دمحمنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:صالح احمد خالدنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى األنصاري دمحم حیدر بھاءنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:ماجد عبدالرحمن احمدنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:عایز تركي شفاءنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:نعمھ عادل احمدنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الحدراوي كریم حامد.د.انؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:عبد صالح محمودنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:مصطفى حسن ولیدنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:دمحم قاسم عمادنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:عبد مھدي دمحمنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:یوسف یاسین ھدىنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:شعالن كریم حمیدة.م.منؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:سالم سھیل إیمان.د.منؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:عباس عبدهللا لیالينؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى ابوعیون عبدالزھره كاظمنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى عبدالكاظم عباس دعاء.م.منؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:داخل عادل صابریننؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:الصائغ جاسم أمیر نمیرنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:دمحم حسن ندىنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:العیبي حمید نھادنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى ألرفاعي طارق علي محمودنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:ابراھیم احمد ھشامنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى علوان رزاق الوھاب عبدنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:دحام عدنان نوفلنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:عبدهللا شجاع سعدنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:جاسم علي زینھ.د.م.أنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:مرعي ابراھیم سعدنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى hananabad@tu.edu.iqنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:الجنابي ھادي ثامر. دنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى سھیل جبر صالح كرار دنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:صیوان مفتن علينؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:نعمھ عادل سوالفنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:دمحم غانم أمیننؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى Thaka Ahmad Aliنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة النعماني حمزه مطیر شاكر كرار. م. منؤید لكم مشاركة (

 األولى الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى العباسي محمود ذنون ریان.دنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:شرار خلف عادل ایادنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:جبار علي حسیننؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:حمید خلدون مائدةنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:بیرداود نوري سعدهللانؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:احمد شھاب باننؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى معید عبدحسین مھند.م.منؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:دمحم عدنان عدينؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:مجذاب كریم غصون.دنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:جابر حالوب حسیننؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:جبر كریم تقىنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:االسدي حسن حیدر. دنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:حسن فالح حسیننؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:حسین حسن ندى د.منؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:حامد موفق نورنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى شاتي حیدر حذیفھ الحقوقينؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:یحیى فتحي ایمان د انؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:فرمان مخمود سعد  م.منؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:ھایس صالح دمحمنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:دمحم صبري زینبنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:جبر كریم زھراءنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:عباس كامل حنیننؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:حسن فالح سمرنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:یحیى حسان دعاءنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى حمدون عبدالكریم نبھان د م انؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:واحد حمد زھراءنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:لفتة جبر كریمنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى النعیمي عبدهللا نجم ھناء. منؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:ھادي حسن مصطفىنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:ھایس صالح مصطفىنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:علي طالل علينؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في MOHANAD ABDULRAHEEM MAHMOODنؤید لكم مشاركة (

 الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الدلیمي مخلف ھایس صالح. دنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:ثجیل على خالدةنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى مبارك مجید صادق صالحنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:حماد جواد لؤينؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة المحمداوي حسین مزھر غصون.د.م.أنؤید لكم مشاركة (

 األولى الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:امین مازن عمرنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:حسین ابراھیم غیداءنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى شعالن صالح عثمان م.منؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الماجد بدر الحمید عبد أمجاد د.أنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:كاظم عطیھ حیدرنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:عباس حمزة علينؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:صبیر یاسر حسننؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:یحیى هللا سعد زیاد. م.منؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:جلوب نبأحمیدنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:جواد كاظم طاھرنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:مراد عبدهللا ابراھیم. دنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:جابر عبد علينؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:صالل حمید سعد نوفلنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى العنزي ناصر علیوي عامر نورهنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:حسن شاكر سكینةنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:علي مازن سرىنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:مصطفى كریم نعمتنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:حسین خلف زیدنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:عباس نوري عمرنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الھیتي محمود عبدالرحیم أسامةنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:حسن شاكر ھدىنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:دمحم إسماعیل فاتن د.أنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:متي صباح لینانؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:قدوري صالح رؤىنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الزھرة عبد جاسب مصطفىنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:سعید ولید سندنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى األزبچي سلطان عجیل جمال د.م.أنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى سلیم الدین صالح ساجدنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى العبیدي عبدهللا دمحم صالح. دنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى موسى صباح موسى حسیننؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى شبر دمحم عباس عمار.د.منؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:عباس ھادي حیدرنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:محمود دمحم سالم احمدنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الجحیشي شحاذة خالد ولیدنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:موسى علي حیدرنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:خلیف ماجد براءنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:خلیف ماجد اسراءنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:عطا� طالل شیماءنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى العقابي زریجي عبدالسادة قیصرنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:مھدي حمید عبدالھادينؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:خریبط مزھر ریاضنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:صاحب دمحم امجدنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى حسین جودة بشرى.د.م.انؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:احمد جواد كاظمنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:سلیمان سالم وافينؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:سالم لؤي سنانؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الحمراني أحمد مناتي علي. دنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:شحاذة خالد إخالصنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى القریشي عبدهللا كریم حاتمنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:أحمد إبراھیم خلیل م.منؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:مخیف االمیر عبد ھدىنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:محمود حسن اكرمنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:صالح سلمان علينؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى النعیمي حمدي الجبار عبد وجدان.دنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:الجاسور ناظم أثیرنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:امین طاھر علينؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى العبادي أحمد یونس االءنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:غاوي رحیم دمحمنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الفھداوي فیاض احمد دمحم. م.منؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:سھیل ابراھیم سؤددنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى فاضل المنعم عبد إسراءنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:مكي كامل وطفاءنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:سلمان خلف أحمدنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى مصطفى العزیز عبد لمى. د.م.انؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:عبد دمحم أسامةنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:دمحم جاسم صدامنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى شبیب ابراھیم عبدالرزاق.د. دنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:علي حسن نغمنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:جمعة حسن صباحنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:ابراھیم خلیل حسین م.منؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الرزاق عبد مصطفى حامد ھدى.دنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:عبدهللا أحمد منىنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:ذنون تحسین رغدنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الفھداوي حمید عامر ریامنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:دمحم جاسم انتصارنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى دمحمعلي ابراھیم اسماعیل.د.أنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الحسین عبد نوري نورسنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:عمر الحمید عبد عمرنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:مجید عفیف تمارةنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الساعدي االمیر عبد صالح سعد.  دنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:دمحم یونس ھیثمنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى جوثر السالم عبد اسامةنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:برع خالد احمدنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:نجم سھیل رجاء. د. أنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة الحلبوسي حمزة شعبان عثمان المھندسنؤید لكم مشاركة (

 األولى الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة dr.muhamed.juad@cope.uobaghdad.edu.iqنؤید لكم مشاركة (

 العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:حسن محمود احمدنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:عبدالعزیز عصام مھانؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:دمحم حمود ابتسامنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:حسن علي اركاننؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:عیسى فاضل عباسنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:فرج احمد فرجنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:حمود دمحم ھشامنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:دمحم مصطفى فاطمھنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:احمد ادریس شذىنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الفاعوري عناد عاشور أحمدنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:ارحیم صباح نورنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى العبیدي خلیل إبراھیم عفراء. د.أنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:حاجم مولود یاسرنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى أمین دمحم عدنان بان  د. م. أنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:الدراجي عامر حیدرنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:دمحم جاسم وسن. د.م.انؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الطالب مجید نزار طارقنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:محیسن علي حسیننؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الكعبي طاھر خریبط قاسم.د.منؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى محسن عبدالعزیز تماضرنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:علي داحم یاسمیننؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:ذنون تحسین نورنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الطالب مجید العزیز عبد بشار.دنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:دمحم حاتم غدیرنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:شلتاغ كاطع علیاءنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:ھادي احمد علينؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:دمحم جاسم ندىنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:شناوه جباررشك.د.انؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة لوسي القرة وسین نعمان حنان د.م.انؤید لكم مشاركة (

 األولى الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:تعبان سوادي سعدنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:مصطفى فالح رشا.منؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:قاسم حسن دمحمنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:عیلاسما حامد رغدنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:لفتة سعدي رجاء.دنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:ربیع صالح دمحم دكتورنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:داخل كامل شیماء.د.م.انؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الھادي عبد الستار عبد مھندنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:نیام احمد ممتازنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:أحمد منذر رغدنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:محسن عمران علي. دنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:مطر غازي علي. د.منؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:سلمان حمد فاضل رائدنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الستار عبد الحق عبد ھندنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:حسین عبد فرحنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:حمید ھشام سدادنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:علي محسن نوال. د.أنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:حسین علي دمحم د. م. أنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الماجد بدر الحمید عبد نجوىنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة القیسي یوسف حسین علي الكریم عبد د.م.انؤید لكم مشاركة (

 االفتراضیة األولى الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى بركات دمحم مصطفى. د. منؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:سلمان عبد اخالصنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى حمید الجبار عبد شیماء.د.أنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الطائي عمر فتحي عماد لینانؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الرضا عبد فاضل اسماء. م.منؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى اإلمام منصور كاظم الدین عالء. دنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى العبیدي مجید عصام لیث.م.منؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:احمد مفید رعد. د.م.انؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:حسین الكریم عبد اراءنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الكریم عبد الیذ خلود.د.انؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى النمراوي حسین عبد قصينؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى خلیفة أحمد عبدالمھیمن.د.أنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى احمدعبدالستارجابر د.م.انؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى یاسین هللا جار احمد. د.م.أنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

 ) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى الموسومة:رشید صالح دمحم. د.م.أنؤید لكم مشاركة (

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 



 

) في الندوة العلمیة االفتراضیة األولى العبیدي احمد علي. د.م.أنؤید لكم مشاركة (

 الموسومة:

 فاق)آائي المعاصر في الموصل (تحوالت والمشھد الرو 

عبر منصة  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٥التي اقامھا مركز دراسات الموصل في یوم الجمعة الموافق  

ZOOM االلكترونیة 

 متمنین لكم دوام الموفقیة والنجاح

 

   

 

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي

 مدیر مركز دراسات الموصل

 شهادة مشاركة

 


