
 

 المحاضر
 أ.م.د. منار مظفر النعمة

 رئٌس فرع االلعاب الفردٌة
 أ.د. عبد الجبار عبد الرزاق

 عمٌد الكلٌة 
 احمد حامد السوٌديأ.م.د. 

 

 

 الموصلجامعة 
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

          شهادة مشاركة

      
 منحت هذه الشهادة للسٌد/ة

 احمد حامد السوٌديد. م.أ.

التقدٌرٌة تثمٌناً لمشاركتكم فً الندوة العلمٌة التً هذه الشهادة تهدٌكم كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

( والتً اقٌمت على قاعة المناقشات اننسالرٌاضة وصحة االأقامتها شعبة التعلٌم المستمر وتحت عنوان )

 71/77/0202بتارٌخ  (منار مظفر النعمة د..م.أوحاضرت فٌها الطبٌبة )فرع العلوم الرٌاضٌة 

 
 

 

                 

 الموصلجامعة 



 

 المحاضر
 أ.م.د. منار مظفر النعمة

 رئٌس فرع االلعاب الفردٌة
 أ.د. عبد الجبار عبد الرزاق

 عمٌد الكلٌة 
 احمد حامد السوٌديأ.م.د. 

 

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

          شهادة مشاركة

      
 منحت هذه الشهادة للسٌد/ة

 هاشم احمد سلٌمان أ.د. 

هذه الشهادة التقدٌرٌة تثمٌناً لمشاركتكم فً الندوة العلمٌة التً تهدٌكم كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

( والتً اقٌمت على قاعة المناقشات اننسالرٌاضة وصحة االعنوان ) أقامتها شعبة التعلٌم المستمر وتحت

 71/77/0202فرع العلوم الرٌاضٌة وحاضرت فٌها الطبٌبة )أ.م.د. منار مظفر النعمة( بتارٌخ 

 
 

 

                 

 جامعة الموصل
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة



 

 المحاضر
 أ.م.د. منار مظفر النعمة

 رئٌس فرع االلعاب الفردٌة
 أ.د. عبد الجبار عبد الرزاق

 عمٌد الكلٌة 
 احمد حامد السوٌديأ.م.د. 

 

          شهادة مشاركة

      
 الشهادة للسٌد/ةمنحت هذه 

 د. خالد عبد المجٌد 

هذه الشهادة التقدٌرٌة تثمٌناً لمشاركتكم فً الندوة العلمٌة التً تهدٌكم كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

( والتً اقٌمت على قاعة المناقشات اننسالرٌاضة وصحة االأقامتها شعبة التعلٌم المستمر وتحت عنوان )

 71/77/0202حاضرت فٌها الطبٌبة )أ.م.د. منار مظفر النعمة( بتارٌخ فرع العلوم الرٌاضٌة و

 
 

 

                 

 جامعة الموصل
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة



 

 المحاضر
 أ.م.د. منار مظفر النعمة

 رئٌس فرع االلعاب الفردٌة
 أ.د. عبد الجبار عبد الرزاق

 عمٌد الكلٌة 
 احمد حامد السوٌديأ.م.د. 

 

          شهادة مشاركة

      
 منحت هذه الشهادة للسٌد/ة

 د. نوفل فاضل رشٌد

التقدٌرٌة تثمٌناً لمشاركتكم فً الندوة العلمٌة التً هذه الشهادة تهدٌكم كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

( والتً اقٌمت على قاعة المناقشات اننسالرٌاضة وصحة االأقامتها شعبة التعلٌم المستمر وتحت عنوان )

 71/77/0202فرع العلوم الرٌاضٌة وحاضرت فٌها الطبٌبة )أ.م.د. منار مظفر النعمة( بتارٌخ 

 
 

                 

 الموصلجامعة 
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة



 

 المحاضر
 أ.م.د. منار مظفر النعمة

 رئٌس فرع االلعاب الفردٌة
 أ.د. عبد الجبار عبد الرزاق

 عمٌد الكلٌة 
 احمد حامد السوٌديأ.م.د. 

 

          شهادة مشاركة

      
 منحت هذه الشهادة للسٌد/ة

 د. عبد الجبار عبد الرزاق

هذه الشهادة التقدٌرٌة تثمٌناً لمشاركتكم فً الندوة العلمٌة التً تهدٌكم كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

( والتً اقٌمت على قاعة المناقشات اننسالرٌاضة وصحة االالمستمر وتحت عنوان )أقامتها شعبة التعلٌم 

 71/77/0202فرع العلوم الرٌاضٌة وحاضرت فٌها الطبٌبة )أ.م.د. منار مظفر النعمة( بتارٌخ 

 
 

 

                 
 

 جامعة الموصل
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة



 

 المحاضر
 أ.م.د. منار مظفر النعمة

 رئٌس فرع االلعاب الفردٌة
 أ.د. عبد الجبار عبد الرزاق

 عمٌد الكلٌة 
 احمد حامد السوٌديأ.م.د. 

 

          شهادة مشاركة

      
 منحت هذه الشهادة للسٌد/ة

 د. طالل النعٌمً 

هذه الشهادة التقدٌرٌة تثمٌناً لمشاركتكم فً الندوة العلمٌة التً تهدٌكم كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

( والتً اقٌمت على قاعة المناقشات اننسالرٌاضة وصحة االأقامتها شعبة التعلٌم المستمر وتحت عنوان )

 71/77/0202الرٌاضٌة وحاضرت فٌها الطبٌبة )أ.م.د. منار مظفر النعمة( بتارٌخ فرع العلوم 

 
 

 

                 

 جامعة الموصل
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة



 

 المحاضر
 أ.م.د. منار مظفر النعمة

 رئٌس فرع االلعاب الفردٌة
 أ.د. عبد الجبار عبد الرزاق

 عمٌد الكلٌة 
 احمد حامد السوٌديأ.م.د. 

 

          شهادة مشاركة

      
 منحت هذه الشهادة للسٌد/ة

 د. بثٌنة حسٌن 

الشهادة التقدٌرٌة تثمٌناً لمشاركتكم فً الندوة العلمٌة التً هذه تهدٌكم كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

( والتً اقٌمت على قاعة المناقشات اننسالرٌاضة وصحة االأقامتها شعبة التعلٌم المستمر وتحت عنوان )

 71/77/0202فرع العلوم الرٌاضٌة وحاضرت فٌها الطبٌبة )أ.م.د. منار مظفر النعمة( بتارٌخ 

 
 

               

 جامعة الموصل
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة



 

 المحاضر
 أ.م.د. منار مظفر النعمة

 رئٌس فرع االلعاب الفردٌة
 أ.د. عبد الجبار عبد الرزاق

 عمٌد الكلٌة 
 احمد حامد السوٌديأ.م.د. 

 

          شهادة مشاركة

      
 منحت هذه الشهادة للسٌد/ة

 د. لقاء عبد المطلب خلٌل 

هذه الشهادة التقدٌرٌة تثمٌناً لمشاركتكم فً الندوة العلمٌة التً تهدٌكم كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

( والتً اقٌمت على قاعة المناقشات اننسالرٌاضة وصحة االالمستمر وتحت عنوان )أقامتها شعبة التعلٌم 

 71/77/0202فرع العلوم الرٌاضٌة وحاضرت فٌها الطبٌبة )أ.م.د. منار مظفر النعمة( بتارٌخ 

 
 

 

                 
 

 جامعة الموصل
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة



 

 المحاضر
 أ.م.د. منار مظفر النعمة

 رئٌس فرع االلعاب الفردٌة
 أ.د. عبد الجبار عبد الرزاق

 عمٌد الكلٌة 
 احمد حامد السوٌديأ.م.د. 

 

          شهادة مشاركة

      
 منحت هذه الشهادة للسٌد/ة

 د. محمد حازم 

هذه الشهادة التقدٌرٌة تثمٌناً لمشاركتكم فً الندوة العلمٌة التً تهدٌكم كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

( والتً اقٌمت على قاعة المناقشات اننسالرٌاضة وصحة االأقامتها شعبة التعلٌم المستمر وتحت عنوان )

 71/77/0202الرٌاضٌة وحاضرت فٌها الطبٌبة )أ.م.د. منار مظفر النعمة( بتارٌخ فرع العلوم 

 
 

 

                 

 جامعة الموصل
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة



 

 المحاضر
 أ.م.د. منار مظفر النعمة

 رئٌس فرع االلعاب الفردٌة
 أ.د. عبد الجبار عبد الرزاق

 عمٌد الكلٌة 
 احمد حامد السوٌديأ.م.د. 

 

          شهادة مشاركة

      
 منحت هذه الشهادة للسٌد/ة

 د. نغم مؤٌد 

الشهادة التقدٌرٌة تثمٌناً لمشاركتكم فً الندوة العلمٌة التً هذه تهدٌكم كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

( والتً اقٌمت على قاعة المناقشات اننسالرٌاضة وصحة االأقامتها شعبة التعلٌم المستمر وتحت عنوان )

 71/77/0202فرع العلوم الرٌاضٌة وحاضرت فٌها الطبٌبة )أ.م.د. منار مظفر النعمة( بتارٌخ 

 
 

                 

 جامعة الموصل
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة



 

 المحاضر
 أ.م.د. منار مظفر النعمة

 رئٌس فرع االلعاب الفردٌة
 أ.د. عبد الجبار عبد الرزاق

 عمٌد الكلٌة 
 احمد حامد السوٌديأ.م.د. 

 

          شهادة مشاركة

      
 منحت هذه الشهادة للسٌد/ة

 د. أبً رامز 

هذه الشهادة التقدٌرٌة تثمٌناً لمشاركتكم فً الندوة العلمٌة التً تهدٌكم كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

( والتً اقٌمت على قاعة المناقشات اننسالرٌاضة وصحة االعنوان )أقامتها شعبة التعلٌم المستمر وتحت 

 71/77/0202فرع العلوم الرٌاضٌة وحاضرت فٌها الطبٌبة )أ.م.د. منار مظفر النعمة( بتارٌخ 

 
 

 

                 
 

 جامعة الموصل
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة



 

 المحاضر
 أ.م.د. منار مظفر النعمة

 رئٌس فرع االلعاب الفردٌة
 أ.د. عبد الجبار عبد الرزاق

 عمٌد الكلٌة 
 احمد حامد السوٌديأ.م.د. 

 

          شهادة مشاركة

      
 الشهادة للسٌد/ةمنحت هذه 

 د. عبد هللا حسن علً

هذه الشهادة التقدٌرٌة تثمٌناً لمشاركتكم فً الندوة العلمٌة التً تهدٌكم كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

( والتً اقٌمت على قاعة المناقشات اننسالرٌاضة وصحة االأقامتها شعبة التعلٌم المستمر وتحت عنوان )

 71/77/0202حاضرت فٌها الطبٌبة )أ.م.د. منار مظفر النعمة( بتارٌخ فرع العلوم الرٌاضٌة و

 
 

 

                 

 جامعة الموصل
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة



 

 المحاضر
 أ.م.د. منار مظفر النعمة

 رئٌس فرع االلعاب الفردٌة
 أ.د. عبد الجبار عبد الرزاق

 عمٌد الكلٌة 
 احمد حامد السوٌديأ.م.د. 

 

          شهادة مشاركة

      
 منحت هذه الشهادة للسٌد/ة

 د. محمد سعد حنتوش

التقدٌرٌة تثمٌناً لمشاركتكم فً الندوة العلمٌة التً هذه الشهادة تهدٌكم كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

( والتً اقٌمت على قاعة المناقشات اننسالرٌاضة وصحة االأقامتها شعبة التعلٌم المستمر وتحت عنوان )

 71/77/0202فرع العلوم الرٌاضٌة وحاضرت فٌها الطبٌبة )أ.م.د. منار مظفر النعمة( بتارٌخ 

 
 

 

                 

 الموصلجامعة 
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة



 

 المحاضر
 أ.م.د. منار مظفر النعمة

 رئٌس فرع االلعاب الفردٌة
 أ.د. عبد الجبار عبد الرزاق

 عمٌد الكلٌة 
 احمد حامد السوٌديأ.م.د. 

 

          شهادة مشاركة

      
 منحت هذه الشهادة للسٌد/ة

 سناء احمد

هذه الشهادة التقدٌرٌة تثمٌناً لمشاركتكم فً الندوة العلمٌة التً تهدٌكم كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

( والتً اقٌمت على قاعة المناقشات اننسالرٌاضة وصحة االأقامتها شعبة التعلٌم المستمر وتحت عنوان )

 71/77/0202فرع العلوم الرٌاضٌة وحاضرت فٌها الطبٌبة )أ.م.د. منار مظفر النعمة( بتارٌخ 

 
 

                 

 جامعة الموصل
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة



 

 المحاضر
 أ.م.د. منار مظفر النعمة

 رئٌس فرع االلعاب الفردٌة
 أ.د. عبد الجبار عبد الرزاق

 عمٌد الكلٌة 
 احمد حامد السوٌديأ.م.د. 

 

          شهادة مشاركة

      
 منحت هذه الشهادة للسٌد/ة

 رحاب جوكو حسٌن 

هذه الشهادة التقدٌرٌة تثمٌناً لمشاركتكم فً الندوة العلمٌة التً تهدٌكم كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

( والتً اقٌمت على قاعة المناقشات اننسالرٌاضة وصحة االأقامتها شعبة التعلٌم المستمر وتحت عنوان )

 71/77/0202)أ.م.د. منار مظفر النعمة( بتارٌخ فرع العلوم الرٌاضٌة وحاضرت فٌها الطبٌبة 

 
 

 

                 
 

 جامعة الموصل
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة



 

 المحاضر
 أ.م.د. منار مظفر النعمة

 رئٌس فرع االلعاب الفردٌة
 أ.د. عبد الجبار عبد الرزاق

 عمٌد الكلٌة 
 احمد حامد السوٌديأ.م.د. 

 

          شهادة مشاركة

      
 منحت هذه الشهادة للسٌد/ة

 مرٌم خالد عبد المحسن 

تثمٌناً لمشاركتكم فً الندوة العلمٌة التً هذه الشهادة التقدٌرٌة تهدٌكم كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

( والتً اقٌمت على قاعة المناقشات اننسالرٌاضة وصحة االأقامتها شعبة التعلٌم المستمر وتحت عنوان )

 71/77/0202فرع العلوم الرٌاضٌة وحاضرت فٌها الطبٌبة )أ.م.د. منار مظفر النعمة( بتارٌخ 

 
 

 

                 

 جامعة الموصل
 التربية البدنية وعلوم الرياضة كلية



 

 المحاضر
 أ.م.د. منار مظفر النعمة

 رئٌس فرع االلعاب الفردٌة
 أ.د. عبد الجبار عبد الرزاق

 عمٌد الكلٌة 
 احمد حامد السوٌديأ.م.د. 

 

          شهادة مشاركة

      
 منحت هذه الشهادة للسٌد/ة

 سدرة ٌونس احمد

هذه الشهادة التقدٌرٌة تثمٌناً لمشاركتكم فً الندوة العلمٌة التً تهدٌكم كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

( والتً اقٌمت على قاعة المناقشات اننسوصحة االالرٌاضة أقامتها شعبة التعلٌم المستمر وتحت عنوان )

 71/77/0202فرع العلوم الرٌاضٌة وحاضرت فٌها الطبٌبة )أ.م.د. منار مظفر النعمة( بتارٌخ 

 
 

                 

 جامعة الموصل
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة



 

 المحاضر
 أ.م.د. منار مظفر النعمة

 رئٌس فرع االلعاب الفردٌة
 أ.د. عبد الجبار عبد الرزاق

 عمٌد الكلٌة 
 احمد حامد السوٌديأ.م.د. 

 

          شهادة مشاركة

      
 منحت هذه الشهادة للسٌد/ة

 ٌونس احمدغفران 

هذه الشهادة التقدٌرٌة تثمٌناً لمشاركتكم فً الندوة العلمٌة التً تهدٌكم كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

( والتً اقٌمت على قاعة المناقشات اننسالرٌاضة وصحة االأقامتها شعبة التعلٌم المستمر وتحت عنوان )

 71/77/0202منار مظفر النعمة( بتارٌخ  فرع العلوم الرٌاضٌة وحاضرت فٌها الطبٌبة )أ.م.د.

 
 

 

                 
 

 جامعة الموصل
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة



 

 المحاضر
 أ.م.د. منار مظفر النعمة

 رئٌس فرع االلعاب الفردٌة
 أ.د. عبد الجبار عبد الرزاق

 عمٌد الكلٌة 
 احمد حامد السوٌديأ.م.د. 

 

          شهادة مشاركة

      
 منحت هذه الشهادة للسٌد/ة

 مها خالد عبد المحسن 

لمشاركتكم فً الندوة العلمٌة التً هذه الشهادة التقدٌرٌة تثمٌناً تهدٌكم كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

( والتً اقٌمت على قاعة المناقشات اننسالرٌاضة وصحة االأقامتها شعبة التعلٌم المستمر وتحت عنوان )

 71/77/0202فرع العلوم الرٌاضٌة وحاضرت فٌها الطبٌبة )أ.م.د. منار مظفر النعمة( بتارٌخ 

 
 

 

                 

 جامعة الموصل
 البدنية وعلوم الرياضة كلية التربية



 

 المحاضر
 أ.م.د. منار مظفر النعمة

 رئٌس فرع االلعاب الفردٌة
 أ.د. عبد الجبار عبد الرزاق

 عمٌد الكلٌة 
 احمد حامد السوٌديأ.م.د. 

 

          شهادة مشاركة

      
 منحت هذه الشهادة للسٌد/ة

 رغد سامً سالم 

هذه الشهادة التقدٌرٌة تثمٌناً لمشاركتكم فً الندوة العلمٌة التً تهدٌكم كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

( والتً اقٌمت على قاعة المناقشات اننسالرٌاضة وصحة االأقامتها شعبة التعلٌم المستمر وتحت عنوان )

 71/77/0202فرع العلوم الرٌاضٌة وحاضرت فٌها الطبٌبة )أ.م.د. منار مظفر النعمة( بتارٌخ 

 
 

                 

 جامعة الموصل
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة



 

 المحاضر
 أ.م.د. منار مظفر النعمة

 رئٌس فرع االلعاب الفردٌة
 أ.د. عبد الجبار عبد الرزاق

 عمٌد الكلٌة 
 احمد حامد السوٌديأ.م.د. 

 

          شهادة مشاركة

      
 منحت هذه الشهادة للسٌد/ة

 اٌالف وعد جارو 

هذه الشهادة التقدٌرٌة تثمٌناً لمشاركتكم فً الندوة العلمٌة التً تهدٌكم كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

( والتً اقٌمت على قاعة المناقشات اننسالرٌاضة وصحة االأقامتها شعبة التعلٌم المستمر وتحت عنوان )

 71/77/0202النعمة( بتارٌخ  فرع العلوم الرٌاضٌة وحاضرت فٌها الطبٌبة )أ.م.د. منار مظفر

 
 

 

                 

 جامعة الموصل
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة



 

 المحاضر
 أ.م.د. منار مظفر النعمة

 رئٌس فرع االلعاب الفردٌة
 أ.د. عبد الجبار عبد الرزاق

 عمٌد الكلٌة 
 احمد حامد السوٌديأ.م.د. 

 

          شهادة مشاركة

      
 منحت هذه الشهادة للسٌد/ة

 د. نغم محمود محمد صالح

الندوة العلمٌة التً هذه الشهادة التقدٌرٌة تثمٌناً لمشاركتكم فً تهدٌكم كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

( والتً اقٌمت على قاعة المناقشات اننسالرٌاضة وصحة االأقامتها شعبة التعلٌم المستمر وتحت عنوان )

 71/77/0202فرع العلوم الرٌاضٌة وحاضرت فٌها الطبٌبة )أ.م.د. منار مظفر النعمة( بتارٌخ 

 
 

 

                 
 

 جامعة الموصل
 وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية 



 

 المحاضر
 أ.م.د. منار مظفر النعمة

 رئٌس فرع االلعاب الفردٌة
 أ.د. عبد الجبار عبد الرزاق

 عمٌد الكلٌة 
 احمد حامد السوٌديأ.م.د. 

 

          شهادة مشاركة

      
 منحت هذه الشهادة للسٌد/ة

 د. صباح جاسم محمد

هذه الشهادة التقدٌرٌة تثمٌناً لمشاركتكم فً الندوة العلمٌة التً تهدٌكم كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

والتً اقٌمت على قاعة المناقشات ( اننسالرٌاضة وصحة االأقامتها شعبة التعلٌم المستمر وتحت عنوان )

 71/77/0202فرع العلوم الرٌاضٌة وحاضرت فٌها الطبٌبة )أ.م.د. منار مظفر النعمة( بتارٌخ 

 
 

 

                 

 جامعة الموصل
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة



 

 المحاضر
 أ.م.د. منار مظفر النعمة

 رئٌس فرع االلعاب الفردٌة
 أ.د. عبد الجبار عبد الرزاق

 عمٌد الكلٌة 
 احمد حامد السوٌديأ.م.د. 

 

          شهادة مشاركة

      
 منحت هذه الشهادة للسٌد/ة

 د. صفاء ذنون االمام

هذه الشهادة التقدٌرٌة تثمٌناً لمشاركتكم فً الندوة العلمٌة التً تهدٌكم كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

( والتً اقٌمت على قاعة المناقشات اننسالرٌاضة وصحة االأقامتها شعبة التعلٌم المستمر وتحت عنوان )

 71/77/0202النعمة( بتارٌخ  فرع العلوم الرٌاضٌة وحاضرت فٌها الطبٌبة )أ.م.د. منار مظفر

 
 

 

                 

 جامعة الموصل
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة



 

 المحاضر
 أ.م.د. منار مظفر النعمة

 رئٌس فرع االلعاب الفردٌة
 أ.د. عبد الجبار عبد الرزاق

 عمٌد الكلٌة 
 احمد حامد السوٌديأ.م.د. 

 

          شهادة مشاركة

      
 منحت هذه الشهادة للسٌد/ة

 احمد وعد هللا قاسم 

الندوة العلمٌة التً هذه الشهادة التقدٌرٌة تثمٌناً لمشاركتكم فً تهدٌكم كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

( والتً اقٌمت على قاعة المناقشات اننسالرٌاضة وصحة االأقامتها شعبة التعلٌم المستمر وتحت عنوان )

 71/77/0202فرع العلوم الرٌاضٌة وحاضرت فٌها الطبٌبة )أ.م.د. منار مظفر النعمة( بتارٌخ 

 
 

                 

 جامعة الموصل
 الرياضة كلية التربية البدنية وعلوم



 

 المحاضر
 أ.م.د. منار مظفر النعمة

 رئٌس فرع االلعاب الفردٌة
 أ.د. عبد الجبار عبد الرزاق

 عمٌد الكلٌة 
 احمد حامد السوٌديأ.م.د. 

 

          شهادة مشاركة

      
 منحت هذه الشهادة للسٌد/ة

 د. هدٌل طارق ٌونس 

هذه الشهادة التقدٌرٌة تثمٌناً لمشاركتكم فً الندوة العلمٌة التً تهدٌكم كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

اقٌمت على قاعة المناقشات ( والتً اننسالرٌاضة وصحة االأقامتها شعبة التعلٌم المستمر وتحت عنوان )

 71/77/0202فرع العلوم الرٌاضٌة وحاضرت فٌها الطبٌبة )أ.م.د. منار مظفر النعمة( بتارٌخ 

 
 

 

                 
 

 جامعة الموصل
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة



 

 المحاضر
 أ.م.د. منار مظفر النعمة

 رئٌس فرع االلعاب الفردٌة
 أ.د. عبد الجبار عبد الرزاق

 عمٌد الكلٌة 
 احمد حامد السوٌديأ.م.د. 

 

          شهادة مشاركة

      
 منحت هذه الشهادة للسٌد/ة

 باسمة محمود عثمان 

هذه الشهادة التقدٌرٌة تثمٌناً لمشاركتكم فً الندوة العلمٌة التً تهدٌكم كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

( والتً اقٌمت على قاعة المناقشات اننسالرٌاضة وصحة االأقامتها شعبة التعلٌم المستمر وتحت عنوان )

 71/77/0202النعمة( بتارٌخ  فرع العلوم الرٌاضٌة وحاضرت فٌها الطبٌبة )أ.م.د. منار مظفر

 
 

 

                 

 جامعة الموصل
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة



 

 المحاضر
 أ.م.د. منار مظفر النعمة

 رئٌس فرع االلعاب الفردٌة
 أ.د. عبد الجبار عبد الرزاق

 عمٌد الكلٌة 
 احمد حامد السوٌديأ.م.د. 

 

          شهادة مشاركة

      
 منحت هذه الشهادة للسٌد/ة

 د. اٌثار عبد الكرٌم

الندوة العلمٌة التً هذه الشهادة التقدٌرٌة تثمٌناً لمشاركتكم فً تهدٌكم كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

( والتً اقٌمت على قاعة المناقشات اننسالرٌاضة وصحة االأقامتها شعبة التعلٌم المستمر وتحت عنوان )

 71/77/0202فرع العلوم الرٌاضٌة وحاضرت فٌها الطبٌبة )أ.م.د. منار مظفر النعمة( بتارٌخ 

 
 

 

                 

 جامعة الموصل
 وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية 



 

 المحاضر
 أ.م.د. منار مظفر النعمة

 رئٌس فرع االلعاب الفردٌة
 أ.د. عبد الجبار عبد الرزاق

 عمٌد الكلٌة 
 احمد حامد السوٌديأ.م.د. 

 

          شهادة مشاركة

      
 منحت هذه الشهادة للسٌد/ة

 هدٌل عامر محسن 

هذه الشهادة التقدٌرٌة تثمٌناً لمشاركتكم فً الندوة العلمٌة التً تهدٌكم كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

اقٌمت على قاعة المناقشات  ( والتًاننسالرٌاضة وصحة االأقامتها شعبة التعلٌم المستمر وتحت عنوان )

 71/77/0202فرع العلوم الرٌاضٌة وحاضرت فٌها الطبٌبة )أ.م.د. منار مظفر النعمة( بتارٌخ 

 
 

                 

 جامعة الموصل
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة



 

 المحاضر
 أ.م.د. منار مظفر النعمة

 رئٌس فرع االلعاب الفردٌة
 أ.د. عبد الجبار عبد الرزاق

 عمٌد الكلٌة 
 احمد حامد السوٌديأ.م.د. 

 

          شهادة مشاركة

      
 منحت هذه الشهادة للسٌد/ة

 اٌناس عبد الحكٌم 

هذه الشهادة التقدٌرٌة تثمٌناً لمشاركتكم فً الندوة العلمٌة التً تهدٌكم كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

( والتً اقٌمت على قاعة المناقشات اننسالرٌاضة وصحة االأقامتها شعبة التعلٌم المستمر وتحت عنوان )

 71/77/0202النعمة( بتارٌخ  فرع العلوم الرٌاضٌة وحاضرت فٌها الطبٌبة )أ.م.د. منار مظفر

 
 

 

                 
 

 جامعة الموصل
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة



 

 المحاضر
 أ.م.د. منار مظفر النعمة

 رئٌس فرع االلعاب الفردٌة
 أ.د. عبد الجبار عبد الرزاق

 عمٌد الكلٌة 
 احمد حامد السوٌديأ.م.د. 

 

          شهادة مشاركة

      
 منحت هذه الشهادة للسٌد/ة

 آٌة مروان بشٌر 

العلمٌة التً  هذه الشهادة التقدٌرٌة تثمٌناً لمشاركتكم فً الندوةتهدٌكم كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

( والتً اقٌمت على قاعة المناقشات اننسالرٌاضة وصحة االأقامتها شعبة التعلٌم المستمر وتحت عنوان )

 71/77/0202فرع العلوم الرٌاضٌة وحاضرت فٌها الطبٌبة )أ.م.د. منار مظفر النعمة( بتارٌخ 

 
 

 

                 

 جامعة الموصل
 الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم 



 

 المحاضر
 أ.م.د. منار مظفر النعمة

 رئٌس فرع االلعاب الفردٌة
 أ.د. عبد الجبار عبد الرزاق

 عمٌد الكلٌة 
 احمد حامد السوٌديأ.م.د. 

 

          شهادة مشاركة

      
 منحت هذه الشهادة للسٌد/ة

 وقاص سعد ذنون 

هذه الشهادة التقدٌرٌة تثمٌناً لمشاركتكم فً الندوة العلمٌة التً تهدٌكم كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

على قاعة المناقشات ( والتً اقٌمت اننسالرٌاضة وصحة االأقامتها شعبة التعلٌم المستمر وتحت عنوان )

 71/77/0202فرع العلوم الرٌاضٌة وحاضرت فٌها الطبٌبة )أ.م.د. منار مظفر النعمة( بتارٌخ 

 
 

                 

 جامعة الموصل
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة



 

 المحاضر
 أ.م.د. منار مظفر النعمة

 رئٌس فرع االلعاب الفردٌة
 أ.د. عبد الجبار عبد الرزاق

 عمٌد الكلٌة 
 احمد حامد السوٌديأ.م.د. 

 

          شهادة مشاركة

      
 منحت هذه الشهادة للسٌد/ة

 خولة محمد عونً 

هذه الشهادة التقدٌرٌة تثمٌناً لمشاركتكم فً الندوة العلمٌة التً تهدٌكم كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

( والتً اقٌمت على قاعة المناقشات اننسالرٌاضة وصحة االأقامتها شعبة التعلٌم المستمر وتحت عنوان )

 71/77/0202النعمة( بتارٌخ  فرع العلوم الرٌاضٌة وحاضرت فٌها الطبٌبة )أ.م.د. منار مظفر

 
 

 

                 
 

 جامعة الموصل
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة



 

 المحاضر
 أ.م.د. منار مظفر النعمة

 رئٌس فرع االلعاب الفردٌة
 أ.د. عبد الجبار عبد الرزاق

 عمٌد الكلٌة 
 احمد حامد السوٌديأ.م.د. 

 

          شهادة مشاركة

      
 منحت هذه الشهادة للسٌد/ة

 محمود شكر صالح 

العلمٌة التً  هذه الشهادة التقدٌرٌة تثمٌناً لمشاركتكم فً الندوةتهدٌكم كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

( والتً اقٌمت على قاعة المناقشات اننسالرٌاضة وصحة االأقامتها شعبة التعلٌم المستمر وتحت عنوان )

 71/77/0202فرع العلوم الرٌاضٌة وحاضرت فٌها الطبٌبة )أ.م.د. منار مظفر النعمة( بتارٌخ 

 
 

 

                 

 جامعة الموصل
 الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم 



 

 المحاضر
 أ.م.د. منار مظفر النعمة

 رئٌس فرع االلعاب الفردٌة
 أ.د. عبد الجبار عبد الرزاق

 عمٌد الكلٌة 
 احمد حامد السوٌديأ.م.د. 

 

          شهادة مشاركة

      
 منحت هذه الشهادة للسٌد/ة

 د. ضٌاء زكً ابراهٌم 

هذه الشهادة التقدٌرٌة تثمٌناً لمشاركتكم فً الندوة العلمٌة التً تهدٌكم كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

اقٌمت على قاعة المناقشات ( والتً اننسالرٌاضة وصحة االأقامتها شعبة التعلٌم المستمر وتحت عنوان )

 71/77/0202فرع العلوم الرٌاضٌة وحاضرت فٌها الطبٌبة )أ.م.د. منار مظفر النعمة( بتارٌخ 

 
 

 

                 

 جامعة الموصل
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة



 

 المحاضر
 أ.م.د. منار مظفر النعمة

 رئٌس فرع االلعاب الفردٌة
 أ.د. عبد الجبار عبد الرزاق

 عمٌد الكلٌة 
 احمد حامد السوٌديأ.م.د. 

 

          شهادة مشاركة

      
 منحت هذه الشهادة للسٌد/ة

 ٌوسف صالح ذٌاب 

هذه الشهادة التقدٌرٌة تثمٌناً لمشاركتكم فً الندوة العلمٌة التً تهدٌكم كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

( والتً اقٌمت على قاعة المناقشات اننسالرٌاضة وصحة االأقامتها شعبة التعلٌم المستمر وتحت عنوان )

 71/77/0202النعمة( بتارٌخ  فرع العلوم الرٌاضٌة وحاضرت فٌها الطبٌبة )أ.م.د. منار مظفر

 
 

 

                 

 جامعة الموصل
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة



 

 المحاضر
 أ.م.د. منار مظفر النعمة

 رئٌس فرع االلعاب الفردٌة
 أ.د. عبد الجبار عبد الرزاق

 عمٌد الكلٌة 
 احمد حامد السوٌديأ.م.د. 

 

          شهادة مشاركة

      
 منحت هذه الشهادة للسٌد/ة

 نبٌل محمد صالح 

العلمٌة التً هذه الشهادة التقدٌرٌة تثمٌناً لمشاركتكم فً الندوة تهدٌكم كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

( والتً اقٌمت على قاعة المناقشات اننسالرٌاضة وصحة االأقامتها شعبة التعلٌم المستمر وتحت عنوان )

 71/77/0202فرع العلوم الرٌاضٌة وحاضرت فٌها الطبٌبة )أ.م.د. منار مظفر النعمة( بتارٌخ 

 
 

 

                 

 جامعة الموصل
 الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم 



 

 المحاضر
 أ.م.د. منار مظفر النعمة

 رئٌس فرع االلعاب الفردٌة
 أ.د. عبد الجبار عبد الرزاق

 عمٌد الكلٌة 
 احمد حامد السوٌديأ.م.د. 

 

          شهادة مشاركة

      
 منحت هذه الشهادة للسٌد/ة

 ربٌع خلف جمٌل 

هذه الشهادة التقدٌرٌة تثمٌناً لمشاركتكم فً الندوة العلمٌة التً تهدٌكم كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

على قاعة المناقشات ( والتً اقٌمت اننسالرٌاضة وصحة االأقامتها شعبة التعلٌم المستمر وتحت عنوان )

 71/77/0202فرع العلوم الرٌاضٌة وحاضرت فٌها الطبٌبة )أ.م.د. منار مظفر النعمة( بتارٌخ 

 
 

 

                 

 جامعة الموصل
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة



 

 المحاضر
 أ.م.د. منار مظفر النعمة

 رئٌس فرع االلعاب الفردٌة
 أ.د. عبد الجبار عبد الرزاق

 عمٌد الكلٌة 
 احمد حامد السوٌديأ.م.د. 

 

          شهادة مشاركة

      
 منحت هذه الشهادة للسٌد/ة

 د. محمود حمدون ٌونس

هذه الشهادة التقدٌرٌة تثمٌناً لمشاركتكم فً الندوة العلمٌة التً تهدٌكم كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

( والتً اقٌمت على قاعة المناقشات اننسالرٌاضة وصحة االأقامتها شعبة التعلٌم المستمر وتحت عنوان )

 71/77/0202النعمة( بتارٌخ  فرع العلوم الرٌاضٌة وحاضرت فٌها الطبٌبة )أ.م.د. منار مظفر

 
 

 

                 

 جامعة الموصل
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة



 

 المحاضر
 أ.م.د. منار مظفر النعمة

 رئٌس فرع االلعاب الفردٌة
 أ.د. عبد الجبار عبد الرزاق

 عمٌد الكلٌة 
 احمد حامد السوٌديأ.م.د. 

 

          شهادة مشاركة

      
 منحت هذه الشهادة للسٌد/ة

 د. نواف عوٌد 

العلمٌة التً هذه الشهادة التقدٌرٌة تثمٌناً لمشاركتكم فً الندوة تهدٌكم كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

( والتً اقٌمت على قاعة المناقشات اننسالرٌاضة وصحة االأقامتها شعبة التعلٌم المستمر وتحت عنوان )

 71/77/0202فرع العلوم الرٌاضٌة وحاضرت فٌها الطبٌبة )أ.م.د. منار مظفر النعمة( بتارٌخ 

 
 

 

                 

 جامعة الموصل
 الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم 



 

 المحاضر
 أ.م.د. منار مظفر النعمة

 رئٌس فرع االلعاب الفردٌة
 أ.د. عبد الجبار عبد الرزاق

 عمٌد الكلٌة 
 احمد حامد السوٌديأ.م.د. 

 

          شهادة مشاركة

      
 منحت هذه الشهادة للسٌد/ة

 د. ٌاسر منٌر طه

هذه الشهادة التقدٌرٌة تثمٌناً لمشاركتكم فً الندوة العلمٌة التً تهدٌكم كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

على قاعة المناقشات  ( والتً اقٌمتاننسالرٌاضة وصحة االأقامتها شعبة التعلٌم المستمر وتحت عنوان )

 71/77/0202فرع العلوم الرٌاضٌة وحاضرت فٌها الطبٌبة )أ.م.د. منار مظفر النعمة( بتارٌخ 

 
 

 

                 

 جامعة الموصل
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة



 

 المحاضر
 أ.م.د. منار مظفر النعمة

 رئٌس فرع االلعاب الفردٌة
 أ.د. عبد الجبار عبد الرزاق

 عمٌد الكلٌة 
 احمد حامد السوٌديأ.م.د. 

 

          شهادة مشاركة

      
 منحت هذه الشهادة للسٌد/ة

 د. علً حسٌن محمد

هذه الشهادة التقدٌرٌة تثمٌناً لمشاركتكم فً الندوة العلمٌة التً تهدٌكم كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

( والتً اقٌمت على قاعة المناقشات اننسالرٌاضة وصحة االأقامتها شعبة التعلٌم المستمر وتحت عنوان )

 71/77/0202النعمة( بتارٌخ  فرع العلوم الرٌاضٌة وحاضرت فٌها الطبٌبة )أ.م.د. منار مظفر

 
 

 

                 

 جامعة الموصل
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة



 

 المحاضر
 أ.م.د. منار مظفر النعمة

 رئٌس فرع االلعاب الفردٌة
 أ.د. عبد الجبار عبد الرزاق

 عمٌد الكلٌة 
 احمد حامد السوٌديأ.م.د. 

 

          شهادة مشاركة

      
 منحت هذه الشهادة للسٌد/ة

 د. محمد سهٌل نـجم

الندوة العلمٌة التً هذه الشهادة التقدٌرٌة تثمٌناً لمشاركتكم فً تهدٌكم كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

( والتً اقٌمت على قاعة المناقشات اننسالرٌاضة وصحة االأقامتها شعبة التعلٌم المستمر وتحت عنوان )

 71/77/0202فرع العلوم الرٌاضٌة وحاضرت فٌها الطبٌبة )أ.م.د. منار مظفر النعمة( بتارٌخ 

 
 

 

                 

 جامعة الموصل
 وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية 



 

 المحاضر
 أ.م.د. منار مظفر النعمة

 رئٌس فرع االلعاب الفردٌة
 أ.د. عبد الجبار عبد الرزاق

 عمٌد الكلٌة 
 احمد حامد السوٌديأ.م.د. 

 

          شهادة مشاركة

      
 منحت هذه الشهادة للسٌد/ة

 د. احمد اسماعٌل 

هذه الشهادة التقدٌرٌة تثمٌناً لمشاركتكم فً الندوة العلمٌة التً تهدٌكم كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

والتً اقٌمت على قاعة المناقشات ( اننسالرٌاضة وصحة االأقامتها شعبة التعلٌم المستمر وتحت عنوان )

 71/77/0202فرع العلوم الرٌاضٌة وحاضرت فٌها الطبٌبة )أ.م.د. منار مظفر النعمة( بتارٌخ 
 

 

                 

 

 

 جامعة الموصل
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة



 

 المحاضر
 أ.م.د. منار مظفر النعمة

 رئٌس فرع االلعاب الفردٌة
 أ.د. عبد الجبار عبد الرزاق

 عمٌد الكلٌة 
 احمد حامد السوٌديأ.م.د. 

 

          شهادة مشاركة

      
 منحت هذه الشهادة للسٌد/ة

 م.م. فراس محمود علً

هذه الشهادة التقدٌرٌة تثمٌناً لمشاركتكم فً الندوة العلمٌة التً تهدٌكم كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

( والتً اقٌمت على قاعة المناقشات اننسالرٌاضة وصحة االأقامتها شعبة التعلٌم المستمر وتحت عنوان )

 71/77/0202ر النعمة( بتارٌخ فرع العلوم الرٌاضٌة وحاضرت فٌها الطبٌبة )أ.م.د. منار مظف

 
 

 

                 

 جامعة الموصل
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة



 

 المحاضر
 أ.م.د. منار مظفر النعمة

 رئٌس فرع االلعاب الفردٌة
 أ.د. عبد الجبار عبد الرزاق

 عمٌد الكلٌة 
 احمد حامد السوٌديأ.م.د. 

 

          شهادة مشاركة

      
 منحت هذه الشهادة للسٌد/ة

 م.م.د. بسام خلف سلٌمان 

فً الندوة العلمٌة التً هذه الشهادة التقدٌرٌة تثمٌناً لمشاركتكم تهدٌكم كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

( والتً اقٌمت على قاعة المناقشات اننسالرٌاضة وصحة االأقامتها شعبة التعلٌم المستمر وتحت عنوان )

 71/77/0202فرع العلوم الرٌاضٌة وحاضرت فٌها الطبٌبة )أ.م.د. منار مظفر النعمة( بتارٌخ 

 
 

 

                 

 جامعة الموصل
 وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية 



 

 المحاضر
 أ.م.د. منار مظفر النعمة

 رئٌس فرع االلعاب الفردٌة
 أ.د. عبد الجبار عبد الرزاق

 عمٌد الكلٌة 
 احمد حامد السوٌديأ.م.د. 

 

          شهادة مشاركة

      
 منحت هذه الشهادة للسٌد/ة

 رائد غانم سالم 

هذه الشهادة التقدٌرٌة تثمٌناً لمشاركتكم فً الندوة العلمٌة التً تهدٌكم كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

اقٌمت على قاعة المناقشات  ( والتًاننسالرٌاضة وصحة االأقامتها شعبة التعلٌم المستمر وتحت عنوان )

 71/77/0202فرع العلوم الرٌاضٌة وحاضرت فٌها الطبٌبة )أ.م.د. منار مظفر النعمة( بتارٌخ 

 
 

 

                 

 جامعة الموصل
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة



 

 المحاضر
 أ.م.د. منار مظفر النعمة

 رئٌس فرع االلعاب الفردٌة
 أ.د. عبد الجبار عبد الرزاق

 عمٌد الكلٌة 
 احمد حامد السوٌديأ.م.د. 

 

          شهادة مشاركة

      
 منحت هذه الشهادة للسٌد/ة

 علً ذنون حمدون

هذه الشهادة التقدٌرٌة تثمٌناً لمشاركتكم فً الندوة العلمٌة التً تهدٌكم كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

( والتً اقٌمت على قاعة المناقشات اننسالرٌاضة وصحة االأقامتها شعبة التعلٌم المستمر وتحت عنوان )

 71/77/0202النعمة( بتارٌخ  فرع العلوم الرٌاضٌة وحاضرت فٌها الطبٌبة )أ.م.د. منار مظفر

 
 

 

                 

 جامعة الموصل
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة



 

 المحاضر
 أ.م.د. منار مظفر النعمة

 رئٌس فرع االلعاب الفردٌة
 أ.د. عبد الجبار عبد الرزاق

 عمٌد الكلٌة 
 احمد حامد السوٌديأ.م.د. 

 

          شهادة مشاركة

      
 منحت هذه الشهادة للسٌد/ة

 عبد الرحمن نشوان سعدون

الندوة العلمٌة التً هذه الشهادة التقدٌرٌة تثمٌناً لمشاركتكم فً تهدٌكم كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

( والتً اقٌمت على قاعة المناقشات اننسالرٌاضة وصحة االأقامتها شعبة التعلٌم المستمر وتحت عنوان )

 71/77/0202فرع العلوم الرٌاضٌة وحاضرت فٌها الطبٌبة )أ.م.د. منار مظفر النعمة( بتارٌخ 

 
 

 

                 

 جامعة الموصل
 وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية 



 

 المحاضر
 أ.م.د. منار مظفر النعمة

 رئٌس فرع االلعاب الفردٌة
 أ.د. عبد الجبار عبد الرزاق

 عمٌد الكلٌة 
 احمد حامد السوٌديأ.م.د. 

 

          شهادة مشاركة

      
 منحت هذه الشهادة للسٌد/ة

 محمد ٌوسف حجً

هذه الشهادة التقدٌرٌة تثمٌناً لمشاركتكم فً الندوة العلمٌة التً تهدٌكم كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

اقٌمت على قاعة المناقشات ( والتً اننسالرٌاضة وصحة االأقامتها شعبة التعلٌم المستمر وتحت عنوان )

 71/77/0202فرع العلوم الرٌاضٌة وحاضرت فٌها الطبٌبة )أ.م.د. منار مظفر النعمة( بتارٌخ 

 
 

 

                 

 جامعة الموصل
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة



 

 المحاضر
 أ.م.د. منار مظفر النعمة

 رئٌس فرع االلعاب الفردٌة
 أ.د. عبد الجبار عبد الرزاق

 عمٌد الكلٌة 
 احمد حامد السوٌديأ.م.د. 

 

          شهادة مشاركة

      
 منحت هذه الشهادة للسٌد/ة

 د. جمال شكري

هذه الشهادة التقدٌرٌة تثمٌناً لمشاركتكم فً الندوة العلمٌة التً تهدٌكم كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

( والتً اقٌمت على قاعة المناقشات اننسالرٌاضة وصحة االأقامتها شعبة التعلٌم المستمر وتحت عنوان )

 71/77/0202النعمة( بتارٌخ  فرع العلوم الرٌاضٌة وحاضرت فٌها الطبٌبة )أ.م.د. منار مظفر

 
 

 

                 

 جامعة الموصل
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة



 

 المحاضر
 أ.م.د. منار مظفر النعمة

 رئٌس فرع االلعاب الفردٌة
 أ.د. عبد الجبار عبد الرزاق

 عمٌد الكلٌة 
 احمد حامد السوٌديأ.م.د. 

 

          شهادة مشاركة

      
 منحت هذه الشهادة للسٌد/ة

 د. سبهان محمود الزهٌري

الندوة العلمٌة التً هذه الشهادة التقدٌرٌة تثمٌناً لمشاركتكم فً تهدٌكم كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

( والتً اقٌمت على قاعة المناقشات اننسالرٌاضة وصحة االأقامتها شعبة التعلٌم المستمر وتحت عنوان )

 71/77/0202فرع العلوم الرٌاضٌة وحاضرت فٌها الطبٌبة )أ.م.د. منار مظفر النعمة( بتارٌخ 

 
 

 

                 

 جامعة الموصل
 وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية 



 

 المحاضر
 أ.م.د. منار مظفر النعمة

 رئٌس فرع االلعاب الفردٌة
 أ.د. عبد الجبار عبد الرزاق

 عمٌد الكلٌة 
 احمد حامد السوٌديأ.م.د. 

 

          شهادة مشاركة

      
 منحت هذه الشهادة للسٌد/ة

 د. عثمان عدنان عبد الصمد

هذه الشهادة التقدٌرٌة تثمٌناً لمشاركتكم فً الندوة العلمٌة التً تهدٌكم كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

( والتً اقٌمت على قاعة المناقشات اننسالرٌاضة وصحة االأقامتها شعبة التعلٌم المستمر وتحت عنوان )

 71/77/0202فرع العلوم الرٌاضٌة وحاضرت فٌها الطبٌبة )أ.م.د. منار مظفر النعمة( بتارٌخ 

 
 

 

                 

 جامعة الموصل
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة



 

 المحاضر
 أ.م.د. منار مظفر النعمة

 رئٌس فرع االلعاب الفردٌة
 أ.د. عبد الجبار عبد الرزاق

 عمٌد الكلٌة 
 احمد حامد السوٌديأ.م.د. 

 

          شهادة مشاركة

      
 منحت هذه الشهادة للسٌد/ة

 د. نشأت بشٌر ابراهٌم 

هذه الشهادة التقدٌرٌة تثمٌناً لمشاركتكم فً الندوة العلمٌة التً تهدٌكم كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

( والتً اقٌمت على قاعة المناقشات اننسالرٌاضة وصحة االأقامتها شعبة التعلٌم المستمر وتحت عنوان )

 71/77/0202بٌبة )أ.م.د. منار مظفر النعمة( بتارٌخ فرع العلوم الرٌاضٌة وحاضرت فٌها الط

 
 

 

                 

 جامعة الموصل
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة



 

 المحاضر
 أ.م.د. منار مظفر النعمة

 رئٌس فرع االلعاب الفردٌة
 أ.د. عبد الجبار عبد الرزاق

 عمٌد الكلٌة 
 احمد حامد السوٌديأ.م.د. 

 

          شهادة مشاركة

      
 منحت هذه الشهادة للسٌد/ة

 د. محمد رمضان نـجم 

تثمٌناً لمشاركتكم فً الندوة العلمٌة التً هذه الشهادة التقدٌرٌة تهدٌكم كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

( والتً اقٌمت على قاعة المناقشات اننسالرٌاضة وصحة االأقامتها شعبة التعلٌم المستمر وتحت عنوان )

 71/77/0202فرع العلوم الرٌاضٌة وحاضرت فٌها الطبٌبة )أ.م.د. منار مظفر النعمة( بتارٌخ 

 
 

 

                 

 جامعة الموصل
 التربية البدنية وعلوم الرياضة كلية



 

 المحاضر
 أ.م.د. منار مظفر النعمة

 رئٌس فرع االلعاب الفردٌة
 أ.د. عبد الجبار عبد الرزاق

 عمٌد الكلٌة 
 احمد حامد السوٌديأ.م.د. 

 

          شهادة مشاركة

      
 منحت هذه الشهادة للسٌد/ة

 حسٌن لؤي غانم

هذه الشهادة التقدٌرٌة تثمٌناً لمشاركتكم فً الندوة العلمٌة التً تهدٌكم كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

( والتً اقٌمت على قاعة المناقشات اننساال الرٌاضة وصحةأقامتها شعبة التعلٌم المستمر وتحت عنوان )

 71/77/0202فرع العلوم الرٌاضٌة وحاضرت فٌها الطبٌبة )أ.م.د. منار مظفر النعمة( بتارٌخ 

 
 

 

                 

 جامعة الموصل
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة



 

 المحاضر
 أ.م.د. منار مظفر النعمة

 رئٌس فرع االلعاب الفردٌة
 أ.د. عبد الجبار عبد الرزاق

 عمٌد الكلٌة 
 احمد حامد السوٌديأ.م.د. 

 

          شهادة مشاركة

      
 منحت هذه الشهادة للسٌد/ة

 . عمر زهٌر احمد م.م

هذه الشهادة التقدٌرٌة تثمٌناً لمشاركتكم فً الندوة العلمٌة التً تهدٌكم كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

( والتً اقٌمت على قاعة المناقشات اننسالرٌاضة وصحة االأقامتها شعبة التعلٌم المستمر وتحت عنوان )

 71/77/0202)أ.م.د. منار مظفر النعمة( بتارٌخ فرع العلوم الرٌاضٌة وحاضرت فٌها الطبٌبة 

 
 

 

                 

 جامعة الموصل
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة



 

 المحاضر
 أ.م.د. منار مظفر النعمة

 رئٌس فرع االلعاب الفردٌة
 أ.د. عبد الجبار عبد الرزاق

 عمٌد الكلٌة 
 احمد حامد السوٌديأ.م.د. 

 

          شهادة مشاركة

      
 منحت هذه الشهادة للسٌد/ة

 براء طارق حمدون

لمشاركتكم فً الندوة العلمٌة التً هذه الشهادة التقدٌرٌة تثمٌناً تهدٌكم كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

( والتً اقٌمت على قاعة المناقشات اننسالرٌاضة وصحة االأقامتها شعبة التعلٌم المستمر وتحت عنوان )

 71/77/0202فرع العلوم الرٌاضٌة وحاضرت فٌها الطبٌبة )أ.م.د. منار مظفر النعمة( بتارٌخ 

 
 

 

                 

 جامعة الموصل
 البدنية وعلوم الرياضة كلية التربية



 

 المحاضر
 أ.م.د. منار مظفر النعمة

 رئٌس فرع االلعاب الفردٌة
 أ.د. عبد الجبار عبد الرزاق

 عمٌد الكلٌة 
 احمد حامد السوٌديأ.م.د. 

 

          شهادة مشاركة

      
 منحت هذه الشهادة للسٌد/ة

 وائل دثار 

هذه الشهادة التقدٌرٌة تثمٌناً لمشاركتكم فً الندوة العلمٌة التً تهدٌكم كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

والتً اقٌمت على قاعة المناقشات ( اننسالرٌاضة وصحة االأقامتها شعبة التعلٌم المستمر وتحت عنوان )

 71/77/0202فرع العلوم الرٌاضٌة وحاضرت فٌها الطبٌبة )أ.م.د. منار مظفر النعمة( بتارٌخ 

 
 

 

                 

 جامعة الموصل
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة



 

 المحاضر
 أ.م.د. منار مظفر النعمة

 رئٌس فرع االلعاب الفردٌة
 أ.د. عبد الجبار عبد الرزاق

 عمٌد الكلٌة 
 احمد حامد السوٌديأ.م.د. 

 

          شهادة مشاركة

      
 منحت هذه الشهادة للسٌد/ة

 احمد عبد المطلب 

هذه الشهادة التقدٌرٌة تثمٌناً لمشاركتكم فً الندوة العلمٌة التً تهدٌكم كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

( والتً اقٌمت على قاعة المناقشات اننسالرٌاضة وصحة االأقامتها شعبة التعلٌم المستمر وتحت عنوان )

 71/77/0202النعمة( بتارٌخ  فرع العلوم الرٌاضٌة وحاضرت فٌها الطبٌبة )أ.م.د. منار مظفر

 
 

 

                 

 جامعة الموصل
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة



 

 المحاضر
 أ.م.د. منار مظفر النعمة

 رئٌس فرع االلعاب الفردٌة
 أ.د. عبد الجبار عبد الرزاق

 عمٌد الكلٌة 
 احمد حامد السوٌديأ.م.د. 

 

          شهادة مشاركة
 

           

 منحت هذه الشهادة للسٌد/ة

 رنا ٌونس

العلمٌة التً هذه الشهادة التقدٌرٌة تثمٌناً لمشاركتكم فً الندوة تهدٌكم كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

( والتً اقٌمت على قاعة المناقشات اننسالرٌاضة وصحة االأقامتها شعبة التعلٌم المستمر وتحت عنوان )

 71/77/0202فرع العلوم الرٌاضٌة وحاضرت فٌها الطبٌبة )أ.م.د. منار مظفر النعمة( بتارٌخ 

 
 

 

                 

 جامعة الموصل
 الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم 



 

 المحاضر
 أ.م.د. منار مظفر النعمة

 رئٌس فرع االلعاب الفردٌة
 أ.د. عبد الجبار عبد الرزاق

 عمٌد الكلٌة 
 احمد حامد السوٌديأ.م.د. 

 

          شهادة مشاركة

      
 منحت هذه الشهادة للسٌد/ة

 ناظم شاكر

هذه الشهادة التقدٌرٌة تثمٌناً لمشاركتكم فً الندوة العلمٌة التً تهدٌكم كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

قاعة المناقشات ( والتً اقٌمت على اننسالرٌاضة وصحة االأقامتها شعبة التعلٌم المستمر وتحت عنوان )

 71/77/0202فرع العلوم الرٌاضٌة وحاضرت فٌها الطبٌبة )أ.م.د. منار مظفر النعمة( بتارٌخ 

 
 

 

                 

 جامعة الموصل
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة



 

 المحاضر
 أ.م.د. منار مظفر النعمة

 رئٌس فرع االلعاب الفردٌة
 أ.د. عبد الجبار عبد الرزاق

 عمٌد الكلٌة 
 احمد حامد السوٌديأ.م.د. 

 

          شهادة مشاركة

      
 منحت هذه الشهادة للسٌد/ة

 د. فالح طه حمو 

هذه الشهادة التقدٌرٌة تثمٌناً لمشاركتكم فً الندوة العلمٌة التً تهدٌكم كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

( والتً اقٌمت على قاعة المناقشات اننسالرٌاضة وصحة االأقامتها شعبة التعلٌم المستمر وتحت عنوان )

 71/77/0202النعمة( بتارٌخ  فرع العلوم الرٌاضٌة وحاضرت فٌها الطبٌبة )أ.م.د. منار مظفر

 
 

 

                 

 جامعة الموصل
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة



 

 المحاضر
 أ.م.د. منار مظفر النعمة

 رئٌس فرع االلعاب الفردٌة
 أ.د. عبد الجبار عبد الرزاق

 عمٌد الكلٌة 
 احمد حامد السوٌديأ.م.د. 

 

          شهادة مشاركة

      
 منحت هذه الشهادة للسٌد/ة

 أ.م.د. منار مظفر النعمة

الندوة العلمٌة التً  هذه الشهادة التقدٌرٌة تثمٌناً لمشاركتكم فًتهدٌكم كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

( والتً اقٌمت على قاعة المناقشات اننسالرٌاضة وصحة االأقامتها شعبة التعلٌم المستمر وتحت عنوان )

 71/77/0202فرع العلوم الرٌاضٌة وحاضرت فٌها الطبٌبة )أ.م.د. منار مظفر النعمة( بتارٌخ 

 
 

 

 

 جامعة الموصل
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة



 

 المحاضر
 أ.م.د. منار مظفر النعمة

 رئٌس فرع االلعاب الفردٌة
 أ.د. عبد الجبار عبد الرزاق

 عمٌد الكلٌة 
 احمد حامد السوٌديأ.م.د. 

 

          مشاركة شهادة

      
 منحت هذه الشهادة للسٌد/ة

 زٌاد ٌحٌى عالوي

هذه الشهادة التقدٌرٌة تثمٌناً لمشاركتكم فً الندوة العلمٌة التً تهدٌكم كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

المناقشات ( والتً اقٌمت على قاعة اننسالرٌاضة وصحة االأقامتها شعبة التعلٌم المستمر وتحت عنوان )

 71/77/0202فرع العلوم الرٌاضٌة وحاضرت فٌها الطبٌبة )أ.م.د. منار مظفر النعمة( بتارٌخ 
 

                 
 

 

 


