
 

 

  ابتسام سعود عريبي
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

ابتسام سعود عريبي. د /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  أمحد صبيح كنيج الالمي
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

أمحد صبيح كنيج الالمي /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

  امحد عوده طاهر  /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  امحد عباس علي 
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

امحد عباس علي  .م /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  أمحد عباس فاضل 
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

أمحد عباس فاضل  .د /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  امحد كاظم حنتوش 
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

امحد كاظم حنتوش . م /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  امحد حممود خلف الوگاع
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

امحد حممود خلف الوگاع األستاذ /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  ازدهار مؤيد مال اهللا
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

ازدهار مؤيد مال اهللا .د /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  حممد خملف 
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

حممد خملف  أسيل. م. م /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  عبد العزيز يونس
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

عبد العزيز يونس إقبال /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  إنتصار شعبان هاشم
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

إنتصار شعبان هاشم. م /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  إيناس عبد العزيز يونس 
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

إيناس عبد العزيز يونس  /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة
 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م

  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

  بان البدران /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  بوغزديس عبد الكريم
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

بوغزديس عبد الكريم /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  بالسم كاظم حممد علي
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

بالسم كاظم حممد علي .م.م /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  تقوى عبد العزيز يونس 
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

تقوى عبد العزيز يونس  /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة
 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م

  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

  ثائر جرب هاشم  /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  ثامر محيد عالوي
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

ثامر محيد عالوي .م.م /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  جاسم كشيش زويد
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

جاسم كشيش زويد. م.م /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  جاسم حممد علي الطحان 
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

جاسم حممد علي الطحان . د.م.ا /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  حسني حبيب مصطفى العزي 
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

حسني حبيب مصطفى العزي . د.م.أ /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد

مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل
املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  الظامليكاظم 
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

كاظم  الزهرة حسني عبد .م.ر /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد

مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل
املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  حسني عليوي حسني الطائي
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

حسني عليوي حسني الطائي .د.ا /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  حسني مصطفى غفور البياتي 
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

حسني مصطفى غفور البياتي  .د.ا /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  اخلالق علي السبعاوي 
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

اخلالق علي السبعاوي  حنان عبد .د.م /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد

مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل
املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  خنساء فاضل علي املوىل 
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

خنساء فاضل علي املوىل  .م.م /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

  داؤد حكمت داؤد  /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  ذنون يونس الطائي
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

ذنون يونس الطائي. د.أ /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  رائد داود إبراهيم 
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

رائد داود إبراهيم . د /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  رافد ياسني جاهل
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

رافد ياسني جاهل .م.م /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

  رهان هادي دحام  /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  زينب عباس مكطوف
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

زينب عباس مكطوف /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  حممد
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

حممد عبد اهللازينب  .د.م.أ /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  زينب فائق حممد 
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

زينب فائق حممد  .م.م /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  الطالبة زينب كريم محيد 
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

الطالبة زينب كريم محيد  /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  زينب هادي حسن 
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

زينب هادي حسن . د.ا /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

  زهرة جبار هاشم  /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  طه 
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

طه  أمنيزينة صالح الدين  /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  سامر سامل عمور 
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

سامر سامل عمور  /أقدم. ح /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  سرمد جاسم حممد اخلزرجي
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

سرمد جاسم حممد اخلزرجي .د /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  سرمد خالد عبد الرمحن السامرائي
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

سرمد خالد عبد الرمحن السامرائي .د.م.ا /
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

/إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد

مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل
املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  سرمد فؤاد شفيق
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

سرمد فؤاد شفيق . د.م.أ /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  سعاد مسني حممد
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

سعاد مسني حممد .د.أ /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  نوري بريداود 
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

نوري بريداود  سعد اهللا. م  /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  سليمه راشد صاحل العبودي 
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

سليمه راشد صاحل العبودي  .م.م /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

  سها حسني عليوي  /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  شوان عثمان مصطفی
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

شوان عثمان مصطفی .د.م.ا /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  طالل حسني صاحل
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

طالل حسني صاحل .د.م.ا /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  طه ياسني صاحل القيسي 
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

طه ياسني صاحل القيسي  .م.م /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  عامر بلو إمساعيل
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

عامر بلو إمساعيل. م /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  عباس حممد مجيل 
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

عباس حممد مجيل  .م.م /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  اخلالق شاكر يوسف 
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

اخلالق شاكر يوسف  عبد /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  عبد الناصر سليمان املال يونس بكالوريوس تربية اسالمية
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

عبد الناصر سليمان املال يونس بكالوريوس تربية اسالمية
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

عبد الناصر سليمان املال يونس بكالوريوس تربية اسالمية /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد

مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل
املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  عبري سفيان فاضل العاني
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

عبري سفيان فاضل العاني /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة
 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م

  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

  عذراء مطر فنوص /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

  عرفات ناصر جاسم /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  عالء كامل صاحل العيساوي 
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

عالء كامل صاحل العيساوي .د.أ /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

   ألعبيديمساعد الدكتور علي أمحد 
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

مساعد الدكتور علي أمحد  األستاذ 
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد

مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل
املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  علي عبد الصمد آل فرهاد
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

علي عبد الصمد آل فرهاد .د. أ /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  علي ماجد عباس 
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

علي ماجد عباس  .د /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

  عمر سعدون محد  /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  غامن صباح خلف الطائي 
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

غامن صباح خلف الطائي .أ /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  شاهني العزاوي
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

شاهني العزاوي فائزة رضا .د.م.أ /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  فالح حسن جالب العلواني
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

فالح حسن جالب العلواني  /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

  قاسم سلطان عبد . أ /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  ليث علي محادي
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

ليث علي محادي .م.م  /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  حماسن عبد الرزاق خضري 
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

حماسن عبد الرزاق خضري  .م. أ /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  حممد محزة حسني
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

حممد محزة حسني. د.م.أ /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  حممد نزار الدباغ 
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

حممد نزار الدباغ  .د.م.أ /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  عبد احملسن
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

عبد احملسنمريم خالد  /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  مرفت حممد عبداهللا
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

  مرفت حممد عبداهللا /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  مروة شهيد فرج 
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

مروة شهيد فرج  .م.م /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  احملامي مصطفى امحد عبد مسلم 
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

احملامي مصطفى امحد عبد مسلم  /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  ممتاز حازم داؤد الديوجي
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

ممتاز حازم داؤد الديوجي. م.ا /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  مها سعيد محيد
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

مها سعيد محيد .د.م.ا /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  مريفت حممد جاسم احليايل 
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

مريفت حممد جاسم احليايل  .د. م /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  ميسون ذنون العباجيي
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

ميسون ذنون العباجيي. د.م.ا /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  حسون
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

حسون عبد احملسنمها خالد  /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  مهدي صاحل حممد جدوع 
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

مهدي صاحل حممد جدوع . د.م /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  نضال مؤيد مال اهللا
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

نضال مؤيد مال اهللا. د. ا /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  علوان عبد اهللا
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

علوان عبد اهللانزار . د. م. ا /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  اهللا فهد العزاوي
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

اهللا فهد العزاوي نهى عبد /قانوني . م /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد

مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل
املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  املطلب حممود علي 
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

املطلب حممود علي  نور عبد .م.م /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  هدى ياسني الدباغ
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

هدى ياسني الدباغ. د.م.أ /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  هناء جاسم حممد 
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

هناء جاسم حممد  .م.أ /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  هناء قاسم مذبوب 
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

هناء قاسم مذبوب . م.م /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

هند طارق مشرف. م /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  وداد نعمان عبدالرزاق
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

وداد نعمان عبدالرزاق /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة
 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م

  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

  وفاء هادي زويد /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  وميض فارس صعب
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

وميض فارس صعب. د.م.ا /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  الكبيسي
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

الكبيسيياسر سبتي مجعة . د /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  الدكتور يوسف نوري محه باقي
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

الدكتور يوسف نوري محه باقي /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 



 

 

  يونس مؤيد يونس
سجالت احملكمة (املوسومة  بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

 عروبة مجيل حممود دكتورساعد م
  .لكرتونيةاإل )FCC(املنصة 
  متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

  العباجيي ذنون ميسون.د.م.أ
  مدير مركز دراسات املوصل

 

 

مركز دراسات املوصل/ جامعة املوصل 
 مشاركةشهادة 

يونس مؤيد يونس .م.م /إىل
بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثة

م األستاذلقتها التي أ )مناذج دراسية منتخبة
املنصة عرب  ٢٠٢٠أيلول  ١٠ –٩ للمدةاملوصل 

متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

بدورة التعليم املستمر السادسة واالفرتاضية الثالثةمشاركتكم لكم  نؤيد
مناذج دراسية منتخبة/الشرعية يف املوصل

املوصل  مركز دراسات وأقامها

 


