
 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       Dr. Hüseyin ALİ     اىل Dr. Hüseyin ALİ      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 Mohamed Dawood salman      إىل/                                                  

Altmeme 

 م/ةرتاحمل       Mohamed Dawood salman Altmeme     اىل
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       Nourhan Ali Elkhawas     اىل Nourhan Ali Elkhawas      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا. هيفة صاحل صالح الصاعدي     اىل حل صالح الصاعديا. هيفة صا      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.د. ابتسام محود حممد     اىل م محود حممدا.د. ابتسا      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.د. امحد احلسو     اىل حلسواا.د. امحد       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.د. امحد خزعل جاسم     اىل زعل جاسمخا.د. امحد       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.د. اسراء مهدي مزبان     اىل مهدي مزبان ا.د. اسراء      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.د. انس حممد جاسم     اىل مد جاسما.د. انس حم      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

سر حامد احلميد ا.د. برزان      إىل/                                                  
َّ
ي
ُ
سر حامد احلميد     اىل م

َّ
ي
ُ
 احملرتم/ة       ا.د. برزان م

         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 
 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.د. بشار عبد اللطيف علوان     اىل بد اللطيف علوانعا.د. بشار       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       د. تغريد ضياء مشفيا.     اىل ضياء مشفي د. تغريدا.      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.د. حسني عليوي حسني الطائي     اىل ليوي حسني الطائيعا.د. حسني       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.د. حسني لفته حافظ     اىل فته حافظلا.د. حسني       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.د. حكيم أمحد مام بكر     اىل محد مام بكرأا.د. حكيم       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.د. حنان رضا عبدالرمحن     اىل ضا عبدالرمحنرا.د. حنان       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.د. حنان عبدالرمحن طه     اىل بدالرمحن طهعا.د. حنان       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.د. خالد خليل أمحد اجلبوري     اىل ليل أمحد اجلبوريخا.د. خالد       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.د. ذنون يونس الطائي     اىل ونس الطائييا.د. ذنون       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.د. رائد سامي عاتي     اىل امي عاتيسا.د. رائد       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.د. زينب هادي حسن     اىل ادي حسنها.د. زينب       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.د. مساهر حمي موسى     اىل حمي موسى ا.د. مساهر      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.د. مسر رحيم اخلزعلي     اىل حيم اخلزعليا.د. مسر ر      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.د. سندس عبد القادر عزيز     اىل بد القادر عزيزعا.د. سندس       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.د. شيماء فاضل خميرب     اىل فاضل خميرب ا.د. شيماء      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.د. طه خلف حممد     اىل ف حممدا.د. طه خل      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

لرمحن ابراهيم محد ا.د. عبد ا      إىل/                                                  
 الغنطوسي

 احملرتم/ة       ا.د. عبد الرمحن ابراهيم محد الغنطوسي     اىل
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.د. عبدالقادر عزيز امحد     اىل قادر عزيز امحدا.د. عبدال      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.د. علي حممد كريم مهدي     اىل مد كريم مهديا.د. علي حم      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.د. فائزه محزه عباس     اىل محزه عباس ا.د. فائزه      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.د. فتحي سامل محيدي اللهيبي     اىل امل محيدي اللهيبيسا.د. فتحي       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.د. قحطان محيد كاظم     اىل محيد كاظم ا.د. قحطان      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.د. ليث شاكرحممود     اىل اكرحممودا.د. ليث ش      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       يدا.د. مقتدر محدان عبد اجمل     اىل يدمحدان عبد اجمل ا.د. مقتدر      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.د. مني عبداهلل أمحد الشهيدى     اىل بداهلل أمحد الشهيدىا.د. مني ع      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.د. ميسون ذنون العباجيي     اىل ذنون العباجيي ا.د. ميسون      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.د. ناصر عبد الرزاق املال جاسم     اىل بد الرزاق املال جاسمعا.د. ناصر       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.د. نسيبة عبد العزيز عبداهلل     اىل عبد العزيز عبداهلل ا.د. نسيبة      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.د. نضال مؤيد مال اهلل     اىل ؤيد مال اهللما.د. نضال       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.م. احالم امحد عيسى     اىل امحد عيسى ا.م. احالم      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.م. اشواق حممد مطلك     اىل حممد مطلك ا.م. اشواق      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.م. حسن خضر رجب     اىل ضر رجبا.م. حسن خ      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.م. محدية عباس جاسم اخلفاجي     اىل عباس جاسم اخلفاجي ا.م. محدية      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.م. محزة قادري     اىل ادريقا.م. محزة       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.م. دارا حسن طه     اىل سن طهحا.م. دارا       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       . دينا ادهام حييىا.م     اىل دهام حييىا. دينا ا.م      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.م. رغد عدنان رشيد     اىل دنان رشيدا.م. رغد ع      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.م. ريم عالء حممد     اىل الء حممدا.م. ريم ع      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.م. صبا عبد الباقي سلمان     اىل بد الباقي سلمانا.م. صبا ع      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.م. هناء جاسم حممد     اىل اسم حممدجا.م. هناء       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.م. هيفاء حسني علي     اىل حسني علي ا.م. هيفاء      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.م. وفاء خالد خلف     اىل الد خلفخا.م. وفاء       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.م. يسار نوري لفتة     اىل وري لفتةنا.م. يسار       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.م.د. احالم صاحل وهب     اىل م صاحل وهبا.م.د. احال      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.م.د. امحد حسني عبد     اىل د حسني عبدا.م.د. امح      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.م.د. امحد عدنان عزيز امليايل     اىل د عدنان عزيز امليايلا.م.د. امح      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.م.د. امحد كوثر حسني     اىل د كوثر حسنيا.م.د. امح      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       اء كاظم عيالا.م.د. امس     اىل اء كاظم عيالا.م.د. امس      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.م.د. اسيل عبد الستار حاجم     اىل ل عبد الستار حاجما.م.د. اسي      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.م.د. افراح قدوري صاحل     اىل اح قدوري صاحلا.م.د. افر      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.م.د. االء محزة دويلي     اىل ء محزة دويليا.م.د. اال      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

ام حسني امحد ظاهر ا.م.د. انع      إىل/                                                  
 احملمدي

 احملرتم/ة       ا.م.د. انعام حسني امحد ظاهر احملمدي     اىل
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.م.د. ايناس عماد عبد املنعم     اىل اس عماد عبد املنعما.م.د. اين      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

د حممود علو ا.م.د. أمح      إىل/                                                  
 السامرائي

 احملرتم/ة       ا.م.د. أمحد حممود علو السامرائي     اىل
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

اء عبد الباقي حممد ا.م.د. أمس      إىل/                                                  
 املوصلي

 احملرتم/ة       ا.م.د. أمساء عبد الباقي حممد املوصلي     اىل
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.م.د. بشرى ناصر هاشم     اىل ى ناصر هاشما.م.د. بشر      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.م.د. متارا كوثر حسني     اىل را كوثر حسنيا.م.د. متا      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 حبيب مصطفى ا.م.د. حسني      إىل/                                                  
 العزي

 احملرتم/ة       ا.م.د. حسني حبيب مصطفى العزي     اىل
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.م.د. خالد حيدر احلافظ     اىل د حيدر احلافظا.م.د. خال      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.م.د. راحبة حممد خضري     اىل ة حممد خضريا.م.د. راحب      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.م.د. رابعة فتاح شيخ حممد     اىل عة فتاح شيخ حممدا.م.د. راب      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.م.د. ربيعة كاطع عبطان     اىل عة كاطع عبطانا.م.د. ربي      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.م.د. رغد عبدالكريم أمحد     اىل عبدالكريم أمحد ا.م.د. رغد      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.م.د. رفاه عزيز كريم     اىل ه عزيز كريما.م.د. رفا      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.م.د. رنا صالح طاهر     اىل صالح طاهر ا.م.د. رنا      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.م.د. رنا عبد اجلبار حسني     اىل عبد اجلبار حسني ا.م.د. رنا      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.م.د. رواء طارق محيد     اىل ء طارق محيدا.م.د. روا      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.م.د. رياض البدراوي     اىل ض البدراويا.م.د. ريا      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.م.د. رياض عبد ابراهيم     اىل ض عبد ابراهيما.م.د. ريا      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.م.د. زياد طارق عبداجلبار العلي     اىل د طارق عبداجلبار العليا.م.د. زيا      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.م.د. زينب لبيب فخري     اىل ب لبيب فخريا.م.د. زين      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

د خالد عبد الرمحن ا.م.د. سرم      إىل/                                                  
 السامرائي

 احملرتم/ة       ا.م.د. سرمد خالد عبد الرمحن السامرائي     اىل
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.م.د. سرمد عكيدي فتحي     اىل د عكيدي فتحيا.م.د. سرم      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.م.د. سهاد خزعل جنيب     اىل د خزعل جنيبا.م.د. سها      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.م.د. شيماء عبد احلسني حممد     اىل اء عبد احلسني حممدا.م.د. شيم      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.م.د. شيماء جنم عبداهلل     اىل اء جنم عبداهللا.م.د. شيم      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

ب حممد ناصر ا.م.د. صهي      إىل/                                                  
 اخلطيب

 احملرتم/ة       ا.م.د. صهيب حممد ناصر اخلطيب     اىل
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       يدا.م.د. عائدة حممد عب     اىل يددة حممد عبا.م.د. عائ      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

السالم عواد كاظم  ا.م.د. عبد      إىل/                                                  
 عباس اخلزرجى

 احملرتم/ة       ا.م.د. عبد السالم عواد كاظم عباس اخلزرجى     اىل
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.م.د. عروبة مجيل حممود     اىل بة مجيل حممودا.م.د. عرو      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.م.د. علي أمحد حممد العبيدي     اىل أمحد حممد العبيدي ا.م.د. علي      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.م.د. علي محزة عباس     اىل محزة عباس ا.م.د. علي      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.م.د. علي عبد اهلادي الكرخي     اىل عبد اهلادي الكرخي ا.م.د. علي      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

ن مزهر حسني ا.م.د. غصو      إىل/                                                  
 احملمداوي

 احملرتم/ة       ا.م.د. غصون مزهر حسني احملمداوي     اىل
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.م.د. فاتن موفق فاضل     اىل ن موفق فاضلا.م.د. فات      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.م.د. فرحان حممد محزة     اىل ان حممد محزةا.م.د. فرح      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.م.د. كواكب حممود حسني     اىل كب حممود حسنيا.م.د. كوا      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       یحاج ا.م.د. کامران حممد     اىل یحاج ران حممدا.م.د. کام      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.م.د. ملى عبد العزيزمصطفى ا     اىل عبد العزيزمصطفى ا ا.م.د. ملى      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.م.د. ملى فائق امحد     اىل فائق امحد ا.م.د. ملى      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.م.د. ماجد محيد عبد     اىل د محيد عبدا.م.د. ماج      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 صفاء جاسم حممد ا.م.د. مثىن      إىل/                                                  
 احلربي

 احملرتم/ة       ا.م.د. مثىن صفاء جاسم حممد احلربي     اىل
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.م.د. حماسن امحد حسني     اىل سن امحد حسنيا.م.د. حما      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.م.د. حممد سياب حمان     اىل د سياب حمانا.م.د. حمم      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.م.د. حممد نزار الدباغ     اىل د نزار الدباغا.م.د. حمم      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.م.د. حممود صاحل سعيد     اىل ود صاحل سعيدا.م.د. حمم      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.م.د. مشتاق طالب محادي     اىل اق طالب محاديا.م.د. مشت      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.م.د. مها سعيد محيد     اىل سعيد محيد ا.م.د. مها      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

د حسني حمسن علي ا.م.د. مهن      إىل/                                                  
 الشراوي

 احملرتم/ة       ا.م.د. مهند حسني حمسن علي الشراوي     اىل
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.م.د. مهند نافع خطاب املختار     اىل د نافع خطاب املختارا.م.د. مهن      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.م.د. ناصر زين العابدين امحد     اىل ر زين العابدين امحدا.م.د. ناص      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.م.د. نزار علوان عبد اهلل     اىل ر علوان عبد اهللا.م.د. نزا      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.م.د. نسرين جواد شرقي     اىل ين جواد شرقيا.م.د. نسر      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.م.د. نغم سالم ابراهيم     اىل سالم ابراهيم ا.م.د. نغم      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.م.د. نهاية حممد صاحل     اىل ية حممد صاحلا.م.د. نها      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.م.د. نريمني ماجد البورنو     اىل مني ماجد البورنوا.م.د. نري      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.م.د. هدى حممد سلمان     اىل حممد سلمان ا.م.د. هدى      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.م.د. هدى ياسني الدباغ     اىل ياسني الدباغ ا.م.د. هدى      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.د. هناء سامل ضايعا.     اىل ء سامل ضايعم.د. هناا.      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

ان عبد اجلبار محدي ا.م.د. وجد      إىل/                                                  
 النعيمي

 احملرتم/ة       ا.م.د. وجدان عبد اجلبار محدي النعيمي     اىل
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ا.م.د.عروبة مجيل حممود عثمان     اىل ة مجيل حممود عثمانا.م.د.عروب      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       امحد عبداهلل امحد     اىل  امحدامحد عبداهلل      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       امحد ياسني شهاب     اىل شهاب امحد ياسني      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       اخالص فرج خلف     اىل لفخاخالص فرج       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ازهار ناظم رحيم     اىل رحيم ازهار ناظم      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       اسيل حسني عبد االمري     اىل بد االمريعاسيل حسني       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       االستاذ رمضان جحشور جمممي     اىل ضان جحشور جمممياالستاذ رم      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       االستاذ ياسني كريم سريسح     اىل سني كريم سريسحاالستاذ يا      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       االستاذة بان البدران     اىل ان البدراناالستاذة ب      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       األستاذ بالل ساحلي     اىل ل ساحلياألستاذ بال      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ذ مجعان عبداهلل الشهرانياألستا     اىل عان عبداهلل الشهرانيذ مجاألستا      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       الباحث زعبي عبدالرزاق     اىل ي عبدالرزاقالباحث زعب      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

د علي حمسن الباحث حمم      إىل/                                                  
 احملياوي

 احملرتم/ة       الباحث حممد علي حمسن احملياوي     اىل
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

ود مصطفى حسن الباحث حمم      إىل/                                                  
 عبد التواب

 احملرتم/ة       الباحث حممود مصطفى حسن عبد التواب     اىل
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

ني عبد اللطيف الباحث ياس      إىل/                                                  
 البدراني املوصلي

 احملرتم/ة       الباحث ياسني عبد اللطيف البدراني املوصلي     اىل
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       الباحث يوسف حسني حممد     اىل ف حسني حممدالباحث يوس      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       الطالب أيوب عقوني     اىل ب عقونيالطالب أيو      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       الطالبة ضيفي إميان     اىل في إميانالطالبة ضي      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

بوي عبد اهلل مبارك املشرف الرت      إىل/                                                  
 عامر

 احملرتم/ة       املشرف الرتبوي عبد اهلل مبارك عامر     اىل
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

ضلاملهندس أ        إىل/                                                  
 
ذيذ  با الف

 
كامل ل

 البهاديل

ضل     اىل
 
با الف ذيذ البهاديل املهندس أ 

 
 احملرتم/ة       كامل ل

         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 
 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       املهندس أمحد ذياب رحيم عوسج     اىل د ذياب رحيم عوسجاملهندس أمح      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

لناشط حممد اسعد املهندس وا      إىل/                                                  
 شعيب

 احملرتم/ة       املهندس والناشط حممد اسعد شعيب     اىل
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

يد علي عبدزيد املهندس مؤ      إىل/                                                  
 اخلزعلي

 احملرتم/ة       املهندس مؤيد علي عبدزيد اخلزعلي     اىل
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       اميان طلعت عبدالرزاق ادباغ     اىل عبدالرزاق ادباغ اميان طلعت      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       اميان عبد الرمحن حسن     اىل لرمحن حسنااميان عبد       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ايوب مشايرية     اىل يةايوب مشاير      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       أحالم الغريب     اىل يبأحالم الغر      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       أمحد سامي فرحان العيساوي     اىل رحان العيساويفأمحد سامي       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       تابان صباح بريبال     اىل بريبال تابان صباح      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       تريفة امحد عثمان     اىل عثمان تريفة امحد      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       يحسني حامت حسني العبيد     اىل يسني العبيدححسني حامت       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       حسني شنيني     اىل حسني شنيني      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       حليمة هنيش     اىل حليمة هنيش      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       حيدر حسني عبيد السعيدي     اىل بيد السعيديعحيدر حسني       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       خالد خليل عبداهلل     اىل بداهللعخالد خليل       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       د. اري كاكل حممدطاهر     اىل ل حممدطاهرد. اري كاك      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       د. امل جاسم حممد     اىل م حممدد. امل جاس      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       د. اميان حممود الشراكي     اىل مود الشراكيد. اميان حم      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       د. أمحد اخلليل     اىل ليلد. أمحد اخل      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       د. باخان ئاكو جنم الدين     اىل اكو جنم الديند. باخان ئ      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       د. توركان ابراهيم علي     اىل براهيم علياد. توركان       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       د. جنيد ادريس مصطفى     اىل ريس مصطفىد. جنيد اد      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       د. حسني عبد ظكطوف     اىل د ظكطوفد. حسني عب      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       د. حال عبد الكريم امحد     اىل الكريم امحد د. حال عبد      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       د. خضر الياس جلو     اىل اس جلود. خضر الي      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ور عثمان جميدد. دال     اىل ثمان جميدور عد. دال      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       د. رائد جمبل عبداهلل اجلبوري     اىل بل عبداهلل اجلبوريد. رائد جم      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       د. رنا سامل حممد     اىل  حممدد. رنا سامل      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       د. ريم سالم ابراهيم     اىل م ابراهيمد. ريم سال      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       د. زينة مجيل رحيم     اىل يل رحيمد. زينة مج      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       د. شفيقة جاسم نصيف     اىل اسم نصيفد. شفيقة ج      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       د. عائشة تازي     اىل ازيد. عائشة ت      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       د. عبداهلل إمساعيل إبراهيم     اىل إمساعيل إبراهيم د. عبداهلل      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       د. عبري عادل حممد الشيحة     اىل دل حممد الشيحةد. عبري عا      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       د. عثماني أم اخلري     اىل م اخلريأد. عثماني       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       د. عصام مصطفى عقلة     اىل طفى عقلةد. عصام مص      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       د. علي كاظم محزة     اىل م محزةد. علي كاظ      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       د. عمار مصطفى هرموش     اىل طفى هرموشد. عمار مص      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       العزاوي د. عمر جسام     اىل العزاوي مد. عمر جسا      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       د. عمر مهدي محدي     اىل ي محديد. عمر مهد      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       د. حممد امساعيل املعداوي     اىل اعيل املعداويد. حممد امس      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       د. حممد حسني علي السويطي     اىل ني علي السويطيد. حممد حس      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       د. حممد صاحل ارخيص     اىل حل ارخيصد. حممد صا      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       د. حممد عبد الرضا هادي     اىل د الرضا هاديد. حممد عب      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       د. مرتضى عبد علي فرحان     اىل بد علي فرحاند. مرتضى ع      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       د. نادية مسعود شريف     اىل سعود شريفد. نادية م      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       د. هاني حممد مؤنس عوض     اىل مد مؤنس عوضد. هاني حم      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       د.علي ماجد عباس     اىل عباس د.علي ماجد      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       د.غادة قحطان حسن     اىل ان حسند.غادة قحط      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       دالل ناصر املطريي     اىل ملطرييادالل ناصر       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ر.ج.ا. وداد نعمان عبدالرزاق     اىل د نعمان عبدالرزاقر.ج.ا. ودا      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       اهلل مهديرنا وعد     اىل  مهدياهللرنا وعد      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       رهان هادي دحام     اىل حامدرهان هادي       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       رهان هادي دحام     اىل حامدرهان هادي       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       رؤى مثىن حممد ياسني     اىل مد ياسنيرؤى مثىن حم      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       زهري يوسف عليوي حسني     اىل ليوي حسنيعزهري يوسف       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ساجد خملف حسن     اىل سنحساجد خملف       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       سرمد جاسم حممد اخلزرجي     اىل مد اخلزرجيحمسرمد جاسم       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       لیسروة قادر مسا     اىل لیامسسروة قادر       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       سعداوي أمساء     اىل اءسعداوي أمس      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       مسرية ابراهيم عبد الرمحن     اىل هيم عبد الرمحنمسرية ابرا      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       سنور صباح صديق مدرسة     اىل ديق مدرسةصسنور صباح       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       سهاد نصيف جاسم     اىل اسمجسهاد نصيف       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       سهد حممد كاظم علي الدباغ     اىل اظم علي الدباغسهد حممد ك      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       سهري صاحل علي  استاذ     اىل لي  استاذعسهري صاحل       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       شذى امحد مهدي     اىل هديشذى امحد م      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ادريس امحد شذى     اىل محداادريس  شذى      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       شوخان امني امحد     اىل امحد شوخان امني      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

السادة كاظم صابرين عبد      إىل/                                                  
 الفتالوي

 احملرتم/ة       صابرين عبدالسادة كاظم الفتالوي     اىل
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       صفا عدنان خاشع     اىل اشعخصفا عدنان       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ضرار خليل حسن املهداوي     اىل سن املهداويحضرار خليل       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       عائشه مهند حييى     اىل حييى عائشه مهند      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       عبداهلل أكريم     اىل ريمعبداهلل أك      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       عبري سفيان فاضل العاني     اىل فاضل العاني عبري سفيان      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       عمار أمحد حممود احلريثي     اىل مود احلريثيحمعمار أمحد       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       عمر مهند حييى     اىل يىعمر مهند حي      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       غسان مردان حجي     اىل حجي غسان مردان      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       فائز طه خليل     اىل يلفائز طه خل      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       فراس حييى امساعيل     اىل مساعيلافراس حييى       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       قاسم سلطان عبد     اىل عبد قاسم سلطان      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       كمال بن مارس     اىل رسكمال بن ما      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ت عبيدلةجنة طلع     اىل عبيد تلةجنة طلع      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م. امحد عباس علي     اىل اس عليم. امحد عب      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م. امحد نصيف جاسم     اىل يف جاسمم. امحد نص      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م. ازهار عبد الرزاق سعيد احلسو     اىل بد الرزاق سعيد احلسوم. ازهار ع      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م. اسراء عبد السالم مصطفى     اىل بد السالم مصطفىم. اسراء ع      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م. اضواء ورور نعمة     اىل رور نعمةم. اضواء و      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م. باحث ازهار طه عباس     اىل هار طه عباسم. باحث از      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م. بكر حممود علو     اىل ود علوم. بكر حمم      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م. حنان هاشم حممد سعيد     اىل شم حممد سعيدم. حنان ها      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م. ختام عدنان علي     اىل نان عليم. ختام عد      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م. دكوكب سامل حممد     اىل امل حممدم. دكوكب س      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م. رياض ناظم محيد الدوري     اىل ظم محيد الدوريم. رياض نا      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م. سلمان خيون خضر     اىل يون خضرم. سلمان خ      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       لو امساعيلم. عامر ب     اىل و امساعيللم. عامر ب      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م. عبداخلالق عبداهلل عثمان     اىل لق عبداهلل عثمانم. عبداخلا      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م. فرح عبد احلميد عبد احلسني     اىل احلميد عبد احلسني م. فرح عبد      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م. فالح ثامر علوان     اىل مر علوانم. فالح ثا      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م. لقاء فتحي عبداهلل     اىل حي عبداهللم. لقاء فت      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م. ملياء كاظم عيال     اىل اظم عيالم. ملياء ك      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م. مها سعيد شده     اىل د شدهم. مها سعي      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م. نسرين أمحدعبد     اىل محدعبدم. نسرين أ      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م. هديل عاصم حممد     اىل صم حممدم. هديل عا      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م. وسن عبد املطلب حسن     اىل املطلب حسن م. وسن عبد      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م. يامسني ياسني صاحل احليايل     اىل اسني صاحل احليايليم. يامسني       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م. يسرى اكرم مصطفى     اىل رم مصطفىم. يسرى اك      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.د. اثري عيدان خليل     اىل يدان خليلعم.د. اثري       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

رمان سعيد سليمان ف.د. امحد م      إىل/                                                  
 اجللبي

 احملرتم/ة       .د. امحد فرمان سعيد سليمان اجللبيم     اىل
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.د. ادريس نامس دحام     اىل نامس دحام م.د. ادريس      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.د. ازدهار مؤيد مال اهلل     اىل ر مؤيد مال اهللم.د. ازدها      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.د. انسام عادل حممد     اىل عادل حممد م.د. انسام      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.د. أمحد عباس فاضل     اىل باس فاضلعم.د. أمحد       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.د. أمحد حممود محود     اىل مود محودحمم.د. أمحد       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

بداخلالق علي عم.د. حنان       إىل/                                                  
 السبعاوي

 احملرتم/ة       م.د. حنان عبداخلالق علي السبعاوي     اىل
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.د. خلود حبيب احلسناوي     اىل بيب احلسناويحم.د. خلود       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.د. مخائل شاكر غامن     اىل شاكر غامن م.د. مخائل      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.د. داود سلمان عبد     اىل لمان عبدسم.د. داود       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       وديم.د. دعاء طالب هاشم املسع     اىل وديالب هاشم املسعطم.د. دعاء       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.د. زينب عدنان عباس     اىل دنان عباسعم.د. زينب       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.د. سجى مشعل رشيد     اىل شعل رشيدم.د. سجى م      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.د. شهم فاحل محيد     اىل احل محيدم.د. شهم ف      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

بدر عبداهلل نصر  م.د. شيماء      إىل/                                                  
 السراي

 احملرتم/ة       م.د. شيماء بدر عبداهلل نصر السراي     اىل
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.د. شيماء حسني صاحل     اىل حسني صاحل م.د. شيماء      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

ازم عبد الزاق حم.د. صهيب       إىل/                                                  
 الغضنفري

 احملرتم/ة       م.د. صهيب حازم عبد الزاق الغضنفري     اىل
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.د. عصام حيدر جاسم     اىل يدر جاسمحم.د. عصام       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.د. عقيل حممدسعيد امحد     اىل مدسعيد امحدحمم.د. عقيل       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.د. علي حسني حسن     اىل سني حسنم.د. علي ح      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.د. عمر ساجد خملف السامرائي     اىل اجد خملف السامرائيم.د. عمر س      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.د. غصون كريم جمذاب     اىل ريم جمذابكم.د. غصون       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       غنية ضياء مشفي م.د.     اىل ياء مشفيضغنية  م.د.      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.د. قيس فتحي امحد     اىل تحي امحدم.د. قيس ف      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

ليل امساعيل حييئ خم.د. لقاء       إىل/                                                  
 الغزايل

 احملرتم/ة       م.د. لقاء خليل امساعيل حييئ الغزايل     اىل
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.د. حمسن مامل حممد     اىل امل حممدمم.د. حمسن       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

بد اهلل حسني عم.د. حممد       إىل/                                                  
 اللهيبي

 احملرتم/ة       م.د. حممد عبد اهلل حسني اللهيبي     اىل
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.د. حممد وليد عبد     اىل ليد عبدوم.د. حممد       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.د. مصطفى رضا مزعل الكروي     اىل رضا مزعل الكروي م.د. مصطفى      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.د. مصطفى حمسن حممد     اىل حمسن حممد م.د. مصطفى      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.د. مهدي صاحل حممد جدوع     اىل احل حممد جدوعصم.د. مهدي       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.د. مي حممد هالل     اىل مد هاللم.د. مي حم      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.د. نسار مسعود حممود     اىل سعود حممودمم.د. نسار       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       مد عبداهللم.د. نشوان حم     اىل مد عبداهللحم م.د. نشوان      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

وسف حممود يم.د. هديل       إىل/                                                  
 البارودي

 احملرتم/ة       م.د. هديل يوسف حممود البارودي     اىل
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.د. هند عبد احلق عبد الستار     اىل بد احلق عبد الستارم.د. هند ع      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.د. هيثم قاسم حممد     اىل اسم حممدقم.د. هيثم       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.د. هيفاء امحد عبد     اىل امحد عبد م.د. هيفاء      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.د. وفاء امساعيل سعد     اىل مساعيل سعدام.د. وفاء       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.د. يوسف حسن جنم     اىل سن جنمحم.د. يوسف       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.م.  خضر امحد سليمان عثمان     اىل محد سليمان عثمانام.م.  خضر       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.م. امحد كامل عواد     اىل امل عوادكم.م. امحد       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.م. امحد حمسن شعيب     اىل سن شعيبحمم.م. امحد       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.م. اروى ادريس امحد النعيمي     اىل دريس امحد النعيميام.م. اروى       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.م. اسراء فرج لفته     اىل فرج لفته م.م. اسراء      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.م. ايناس عبداالمري عبود     اىل عبداالمري عبود م.م. ايناس      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.م. إسراء مبدر عيدان علي     اىل مبدر عيدان علي م.م. إسراء      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.م. إميان حممد عبد علوان     اىل حممد عبد علوان م.م. إميان      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.م. أمحد إبراهيم أمحد اجلبوري     اىل براهيم أمحد اجلبوريإم.م. أمحد       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.م. آيات خريي هاشم     اىل ريي هاشمخم.م. آيات       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.م. بريشان تاج الدين عتم     اىل ن تاج الدين عتمم.م. بريشا      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.م. بيخال قاسم حممد     اىل قاسم حممد م.م. بيخال      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.م. ثائر حممد نصيف     اىل مد نصيفحمم.م. ثائر       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.م. جاسم كشيش زويد     اىل شيش زويدكم.م. جاسم       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.م. حسني مهدي كاظم     اىل هدي كاظممم.م. حسني       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.م. حيدر توفيق قدوري     اىل وفيق قدوريتم.م. حيدر       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ء حسن حممد األعرجيم.م. خنسا     اىل حسن حممد األعرجي ءم.م. خنسا      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.م. دريد سليم بولس     اىل ليم بولسسم.م. دريد       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.م. رافد ياسني جاهل     اىل اسني جاهليم.م. رافد       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.م. رشا عادل جنم     اىل ادل جنمم.م. رشا ع      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.م. زهراء حممد هالل     اىل حممد هالل م.م. زهراء      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.م. زينب فائق حممد     اىل ائق حممدفم.م. زينب       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.م. زينب فائق حممد     اىل ائق حممدفم.م. زينب       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.م. سارة حممد مطر     اىل مد مطرحمم.م. سارة       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.م. ساره حسني حسن     اىل سني حسنحم.م. ساره       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.م. سعد شجاع عبداهلل العبيدي     اىل جاع عبداهلل العبيديم.م. سعد ش      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.م. سوسن مسري هادي     اىل ري هاديمسم.م. سوسن       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.م. صباح شكر حممود     اىل كر حممودشم.م. صباح       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.م. صفا خضري كريم     اىل ضري كريمم.م. صفا خ      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

لرسول عبد الرزاق . عبد ام.م      إىل/                                                  
 الوائلي

 احملرتم/ة       . عبد الرسول عبد الرزاق الوائليم.م     اىل
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.م. علي واثق عبد الغني     اىل اثق عبد الغنيم.م. علي و      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.م. علياء كاظم عيال     اىل كاظم عيال م.م. علياء      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.م. فائز فتح اهلل عبد الوهاب     اىل تح اهلل عبد الوهابفم.م. فائز       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.م. فيان فارس ناصر     اىل ارس ناصرفم.م. فيان       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.م. ليال خليل امساعيل     اىل ليل امساعيلخم.م. ليال       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.م. ليث عصام جميد     اىل صام جميدم.م. ليث ع      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.م. مالك لفتة مريدي املعايل     اىل فتة مريدي املعايللم.م. مالك       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

د      إىل/                                                  
ّ
اوي م.م. حمم

ّ
اس الر

ّ
اوي     اىل مجال عب

ّ
اس الر

ّ
د مجال عب

ّ
 احملرتم/ة       م.م. حمم
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.م. حممد خضر عباس اجلميلي     اىل ضر عباس اجلميليخم.م. حممد       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       صاحل عبدم.م. حممود      اىل صاحل عبد م.م. حممود      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.م. مرتضى منفي حسن     اىل منفي حسن م.م. مرتضى      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.م. مناهل اسامة جاراهلل     اىل اسامة جاراهلل م.م. مناهل      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.م. منذر علي قاسم     اىل لي قاسمعم.م. منذر       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.م. مىن خزعل خليفة     اىل زعل خليفةم.م. مىن خ      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.م. مهند جميد رشيد     اىل يد رشيدجمم.م. مهند       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.م. نشوه صبحي عزيز     اىل بحي عزيزصم.م. نشوه       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.م. هاشم راشد عجرش     اىل اشد عجرشرم.م. هاشم       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.م. هالة سعد جاسم     اىل عد جاسمسم.م. هالة       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.م. هدى محزه عبداخلضر     اىل زه عبداخلضرم.م. هدى مح      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.م. هناء قاسم مذبوب     اىل اسم مذبوبقم.م. هناء       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.م. هند عبدالقادر بالل     اىل بدالقادر باللم.م. هند ع      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.م. وجدان جعفر غالب     اىل جعفر غالب م.م. وجدان      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ل فيصل محاديم.م. وصا     اىل يصل محاديفل م.م. وصا      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.م. وعد حممد علي عباس     اىل مد علي عباسم.م. وعد حم      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       م.م. ياسر طه خليل     اىل ه خليلطم.م. ياسر       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ماموستا نشميل صابر عبداهلل     اىل ميل صابر عبداهللماموستا نش      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

لمان هاشم سحممد داود       إىل/                                                  
 التميمي

 احملرتم/ة       حممد داود سلمان هاشم التميمي     اىل
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

مد بهاء الدين حمحممد ميسر       إىل/                                                  
 اليازجي

 احملرتم/ة       حممد ميسر حممد بهاء الدين اليازجي     اىل
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

ى حسن عبد حممود مصطف      إىل/                                                  
 التواب

 احملرتم/ة       حممود مصطفى حسن عبد التواب     اىل
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       مرشد تربوي علي إبراهيم فاضل     اىل علي إبراهيم فاضل مرشد تربوي      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       مرفت حممد عبداهلل     اىل بداهللعمرفت حممد       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       مروة فوزي جهاد مجيل     اىل هاد مجيلجمروة فوزي       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       منتظر زياد صاحل     اىل صاحل منتظر زياد      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       اخلشاب مهند غامن حاجم     اىل اخلشاب اجمحمهند غامن       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ميامي حممد هالل العقيلي     اىل هالل العقيلي ميامي حممد      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       ميسر حممد ذنون الذنون     اىل نون الذنونذميسر حممد       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       نور ادريس امحد     اىل محدانور ادريس       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       هادي حممد منشان احلارثي     اىل شان احلارثيمنهادي حممد       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       وائل فراس حييى     اىل يىحيوائل فراس       إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 مشاركةشهادة 
 
 

 

 احملرتم/ة       وفاء زلوف     اىل وفاء زلوف      إىل/                                                  
         واسهامكم الفاعل يف إجناح اعمال املؤمتراملوصل ان يثمن حضوركم يسر مركز دراسات املوصل يف جامعة 

 عنواناألول الذي أقامه مركز دراسات املوصل حتت  الدويل الرابع واالفرتاضي العلمي

 ملوصلختليدا لذكرى نور الدين حممود بن زنكي مؤسس اجلامع النوري با "الدولة النورية بني التكوين والنهوض"     
 .(Google Meet)عرب املنصة االلكرتونية  2021شباط/ /25 - 24   املوافق واخلميس  األربعاءيومي  وذلك 

 .لكم دوام التقدم والعطاء الدائمني متمنني

                               

 

 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم

 العباجيي ذنون ميسونالدكتور  األستاذ

 مدير مركز دراسات املوصل        
 

 

 

 



 


