
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

  

 احملرتم/ة Lawyer Researcher MARWAN ALSAKRAN  إىل/
  

 مشاركةشهادة 

 

 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة ا . م . د .رغد عبد النبي جعفر   إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة ا. د. صباح مالك حبيب الشطي   إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة ا. فاطمة حممد علي الرعيض  إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة أ. م. د. علي أمحد حممد العبيدي   إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة أ. م. د. فاتن موفق فاضل   إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة أ.د. علي خضري جابر الركابي  إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة ا.د. نغم شاكر تركي   إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة ا.د.حسني لفته اجلبوري   إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة ا.د.سوسن كريم فليح  إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة ا.د.ميسون ذنون العباجيي  إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة ا.م د.دالل عبد احلسني كاظم   إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة أ.م هناء جاسم حممد   إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة ا.م وفاء خالد خلف  إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة أ.م. كفاح ناصر عبد االمري  إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة ا.م.د علي محزة عباس  إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة ا.م.د. احالم صاحل وهب  إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة أ.م.د. رنا صالح طاهر  إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة مجيل حممود عثمانأ.م.د. عروبة   إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة أ.م.د. مها سعيد محيد  إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة أ.م.د.راحبة حممد خضري   إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة ا.م.د.طالل حسني صاحل  إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة ا.م.د.عصام جاسم اخلليفاوي  إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة أ.م.د.حممد نزار الدباغ  إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة ابراهيم الدين عطااهلل محدان اجلبوري  إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة امحد حسني غازي  إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة االستاذ الدكتور ذنون الطائي  إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة االستاذ شريف عطااهلل داود  إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة االستاذة بان البدران  إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة استشاري التدريب حممد جميد الشايف   إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة ايات خالد خليل .طالبه   إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة اميان عبد الرمحن حسن  إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة الباحث ضرغام سطم غامن جمذاب اجلبوري   إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة خلود صاحل مبارك مسعود علي بن عمرو   إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة د. حبري سامل فتاح عبدالكريم  إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة د. زبري فضل أمحد عبد اجمليد   إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة د. شفيقة جاسم نصيف   إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة د. فاطمة عبد الرحيم علي املسلماوي   إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة د. وجدي حممد فريد   إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة د.زياد حممد احلريثي  إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة د.جنم الدين عزالدين حسن  إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

قيه حممدعلي مصلح   إىل/ 
ُ
 احملرتم/ة ر

 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة رهان هادي دحام   إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة صفا عدنان خاشع /طالبه جامعيه   إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة ط.د.بلحرب خرية  إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة طالبه غاده حسام محزة  إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة املطرييعيسى مساعد   إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة غفران جاسب كشيش   إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة فهدحممداملطريي  إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة م م فائزة عبد االمري مشران  إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة م. د نورس أمحد كاظم املوسوي   إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة سعيد امحد م. د. عقيل حممد  إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة م. رسل مظفر علي  إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة م. عامر بلو امساعيل  إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة م. م. ريم حممد صاحل مصطفى   إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة م. م. هالة سعد جاسم   إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة م. مها سعيد شده   إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة ازهار طه عباي م.باحث  إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة م.د اثري عيدان خليل   إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة م.د صهيب حازم عبد الرزاق الغضنفري  إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة م.د. رعد هاشم أمني التميمي  إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة م.د.حنان عبداخلالق علي السبعاوي   إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة م.م امحد عزيز داود   إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة م.م اروى ادريس امحد   إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة م.م أمري جبار كاظم املال   إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة م.م زينب فائق حممد   إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة حردان علي م.م زينب ماجد عبد  إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة م.م شهد باسل امساعيل  إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة م.م صبا حازم صديق   إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة م.م عبري امحد جاسم   إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة م.م فاطمة عبد مهدي دهش اخلزاعي  إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة م.م مىن عبداهلل إمساعيل    إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة م.م نزار خضر حلو  إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة م.م. اميان محيد فرج   إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة م.م. خالد فرج بديوي  إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة م.م. صادق صاحل كريم صاحل   إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة م.م. حممد زهري عبدالكريم   إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة م.م. ياسر طه خليل  إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة م.م.امحد ارحيل عباس  إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة م.م.بريشان تاج الدين عتم   إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة م.م.رافد ياسني جاهل  إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة م.مصطفى امحد عريبي عبود  إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة م.مالحظ أوس عبد احلميد رشيد محيد اخلناق   إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة احملامي املستشار مروان السكران  إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة احملامي نبأ صباح جبار  إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة حممد عادل ليلو محيد  إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة املدربة نهاد امحد حجاب عالوي اجلنابي   إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة مرتضى فاخر حنون  إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة معاون باحث .ريهام كريم علوان   إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة معاون باحث. علي سعد كريم   إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة نبأ حامد كاظم   إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة هارون مشس العامل   إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة هدى يوسف عبدالوهاب   إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 

 احملرتم/ة  هناء غامن خليل إبراهيم  إىل/ 
 املوسومة: التاسعةواالفرتاضية  الثانية عشربدورة التعليم املستمر مشاركتكم لكم  نؤيد          
 حممود األستاذ املساعد الدكتورة عروبة مجيللتي ألقتها :ا (سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل)
عرب املنصة  2021شباط/  /11-10للمدة املوصل  مركز دراسات وأقامها مركز دراسات املوصل/
(Google Meet) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح

 
 العباجيي ذنون أ.د.ميسون

 مدير مركز دراسات املوصل
 

 

  



 


